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Povzetek

Diplomsko delo obravnava problematiko avtomatskega razpoznavanja ročne pisave na

tabličnih računalnikih. Gre za področje strojnega učenja, ki se uvršča med problematiko

avtomatskega razpoznavanja vzorcev.

Avtomatsko razpoznavanje pisave je področje intenzivnih raziskav že kar nekaj let. Tako

se pojavlja vedno večja tendenca po reševanju številnih, s tem področjem povezanih

problemov, tako pri inženirskih in znanstvenih disciplinah, kot tudi v družbenem

sektorju.

Za potrebe avtomatskega razpoznavanja pisave je že razvitih precejšnje število metod

sprotnega in nesprotnega razpoznavanja pisave. Vsaka metoda ima svoje prednosti in

slabosti, njihova implementacija pa je odvisna predvsem od narave zapisa in problema, ki

zahteva razpoznavanje.

Tudi področje avtomatskega razpoznavanja pisave na tabličnih računalnikih je zadnja leta

velik in vselej aktualen izziv. Tako potekajo številne raziskave na področju

razpoznavanja znakov pisave, številk, grških in drugih simbolov, pa tudi matematičnih

izrazov in enačb.

V diplomskem delu je predstavljen nov algoritem za sprotno razpoznavanje ročne pisave,

ki temelji na dvofaznem postopku, kjer imamo opravka s fazo učenja algoritma in fazo

njegove praktične implementacije.

V fazi učenja se najprej tvori referenčni model črk, kjer se značilni atributi posameznih

črk generirajo hkrati s postopkom pisanja posameznih črk. V fazi implementacije pa se

nato lahko dobljeni referenčni model uporabi za razpoznavanje črk na tabličnem

računalniku.

V delu so predstavljene vse poglavitne značilnosti mehanizmov delovanja algoritma za

razpoznavanje pisave. Pri tem so podrobneje, v obliki bločnih shem, razloženi tudi

posamezni podsklopi algoritma.

Kot pokažejo primeri preizkušenega prototipa, je razviti algoritem zmožen s precejšnjo

natančnostjo prepoznavati napisane črke. Pri uporabi se dobro izkaže tako pri

razpoznavanju velikih, kot tudi malih pisanih črk.
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Abstract

The thesis addresses the question of automatic handwritten recognition, applied to tablet

personal computers. Handwritten recognition, as a special category of machine learning

applications, is usually treated in the frame of pattern recognition research field.

Automatic handwriting recognition, as a part of character recognition problems, has been

a subject of research for more than 40 years. The performance of humans in text

recognition has been a major driving force behind many research activities. Namely, this

field is quite important from the scientific, commercial, engineering, application oriented

and socially oriented point of view.

For the purpose of automatic handwriting recognition, many methods of on-line and off-

line recognition methods and techniques has been developed. Each method has indicative

advantages and weaknesses, where an implementation of individual method depends on

the nature of treated text and the problem, related to the recognition needs.

Like other recognition problems, automatic handwritten recognition, applied to tablet

personal computers, can be considered as an interesting and very intellectually

challenging problem. This can be also evident from the rising number of publications,

related to the intensive research activities in the field of character recognition, number

recognition, greek and other symbols recognition, and even recognition of mathematical

expressions and equations.

The main objective of this thesis is to represent a new algorthm for an on-line tablet PC

handwritten recognition, which is based on the two-stage recognizing concept. In the first

stage, the algorithm deals with the training process, where recognizer is supplied with the

knowledge about handwritting. More precisely, in the training stage, a character based

reference model is constructed, where a set of typical attributes for each individual

character is generated simultaneously with the handwritting process. In the second stage,

an induced trained algorithm can be used for the purpose of practical implementation of

handwritting recognition on the tablet PC.

The main concepts of all crucial mechanisms, which are contained in the algorithm, are

introduced in this work. Moreover, all important sub-algorithms of the main algorithm

are carefully explained in the form of block shemes.
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As it is shown in the thesis, an examples of the tested recognition prototype clearly

indicate, that an algorithm is capable to recognize an individual written characters in the

very precise matter. Moreover, a prototype is capable to recognize both types of

characters, uppercase and lowercase, with a very accurate precision.
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1. Uvod

Diplomsko delo obravnava možno rešitev problema razpoznavanja ročne pisave na

tabličnih računalnikih, ki spada med probleme avtomatskega razpoznavanja znakov v

ožjem smislu, oziroma med probleme avtomatskega razpoznavanja vzorcev v širšem

smislu.

Avtomatsko (strojno) razpoznavanje vzorcev (ARV), ki vključuje njihov opis,

klasifikacijo in grupiranje, je področje intenzivnih raziskav že zadnjih 50 let. Tako se

pojavljajo številni, s tem področjem povezani problemi na področju inženirskih in

znanstvenih disciplin, kot npr. pri biologiji, psihologiji, medicini, marketingu,

računalniškem vidu, umetni intelegenci, itn.

Pri tem lahko kot vzorce obravnavamo npr. prstne odtise, znake ročne in tiskane pisave,

človeške obraze, govorne signale, znake na registrskih tablicah avtomobilov, številke

stanj električnih števcev, podpise in ročno napisane številke na bančnih čekih, itn.

Prvotno se je motiv za razvoj ARV sistemov pojavil v bankah, poštah, vladnih in

poslovnih uradih zaradi potrebe po čim hitrejši nadaljnji obdelavi informacij, zbranih na

velikih količinah papirja in dokumentov. Pri tovrstnih problemih se je pojavila potreba po

razvoju takoimenovanih sistemov za optično razpoznavanje znakov OCR (optical

character recognition). Ti sistemi so se kasneje razvili tudi za reševanje problemov, pri

katerih se zapis nahaja na drugih medijih (npr. embalaža, kontejnerji, itn …).

Nekatera pomembna področja, kjer je avtomatsko razpoznavanje znakov še posebej

velikega pomena, so naslednja:

 Avtomatsko sortiranje poštnih pošiljk na osnovi napisanih poštnih imen in

naslovov,

 Avtomatsko procesiranje raznih administrativnih ročno izpolnjenih dokumentov,

 Digitalizacija najrazličnejših dokumentov,

 Avtomatsko procesiranje izpolnjenih dokumentov in obrazcev v bankah,

 Izluščenje informacij iz digitalnih dokumentov (npr. v PDF formatu),

 Procesiranje zgodovinskih dokumentov v digitalnih knjižnjicah, itn.

Kar se tiče metodologije razpoznavanja znakov, je le-ta napredovala od zgodnje uporabe

primitivnih postopkov pri razpoznavanju strojno natisnjenih številk in omejenega števila
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latinskih črk, do uporabe naprednih postopkov pri razpoznavanju množice

kompleksnejših znakov, kot so ročno pisane črke, simboli ter kitajski in japonski znaki

[1, 9]. Razvoj sistemov za avtomatsko razpoznavanje znakov gre v današnjem času

predvsem v smeri »razpoznavanja besed«, kar vodi v analizo dokumentov [1, 9].

Kljub skoraj že pol stoletja intenzivnih raziskav, pa je avtomatsko razpoznavanje znakov

še vedno velik in aktualen izziv, kar potrjuje tudi nenehno naraščajoče število objav v

znanstvenih člankih in revijah, ter organizacije številnih znanstvenih konferenc na to

temo. Pri tem se je še posebej velik razmah v nadaljnjem razvoju tovrstnih sistemov

zgodil v 80. letih prejšnjega stoletja, ko se je izrazito povečala moč mikroprocesorjev

računalnikov.

Pri zgodnjem razvoju avtomatskega razpoznavanja znakov so metode temeljile predvsem

na principu podobnosti, oziroma primerjalnih metod z obstoječimi vzorci (angl. template

matching) [1, 9]. Vendar pa se je tehnologija radikalno spremenila ob koncu 80-ih let z

razvojem sofisticiranih sistemov, ki so se dvignili nad preprosto primerjavo z obstoječimi

vzorci. Tako so različne topološke oziroma strukturne analize izpodrinile razpoznavanje s

pomočjo primerjave in teoretično omogočile razpoznavanje različnih znakov (pisave)

glede na unikatne lastnosti njihove oblike.

Problem razpoznavanja znakov se v današnjem času v glavnem rešuje z uporabo

statističnih modelov ter tehnik takoimenovanega strojnega učenja (Machine learning), še

posebej s področja nevronskih mrež in skritih markovskih modelov [1, 9]. Vsaka metoda

ima seveda svoje prednosti in slabosti, implementacija pa je odvisna predvsem od narave

zapisa in problema, ki zahteva razpoznavanje [1, 9]. Pri tem so posamezni sistemi

razpoznavanja običajno realizirani za določene zahteve, kot npr.: hitrost razpoznavanja,

nabor prepoznanih znakov (abeceda), točnost razpoznavanja, robustnost, itn.

1.1. Problematika razpoznavanja ročne pisave na tabličnih računalnikih

Diplomsko delo je usmerjeno predvsem na avtomatsko razpoznavanje ročne pisave na

tabličnih računalnikih Kar se tiče področja razpoznavanja ročne pisave, lahko le-to

razdelimo na dva tipa:

 Neposredno oz. sprotno (on-line) in

 Posredno oz. nesprotno (off-line) razpoznavanje.
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Pri prvem tipu je uporabnik fizično priključen na računalnik, bodisi preko miške,

elektronskega pisala, ali na dotik občutljive naprave, pri čemer se med njegovim

pisanjem tvorijo trenutne informacije o napisani vsebini. Pri tem je čas izrisa določenega

segmenta pisave točno poznan. Pri drugem tipu pa je ročna pisava že zajeta na

skeniranem dokumentu ali v kakšni drugi podobni obliki, ter se obravnava kot slikovni

element.

Kar se tiče strukture ročne pisave, ki jo poskušamo razpoznati, pa ločimo:

 razpoznavanje ročno pisanih nepovezanih znakov (ang. Handwritten character

recognition) oziroma inteligentno razpoznavanje znakov (ang. Intelligent character

recognition ICR),

 razpoznavanje povezanih ročno pisanih pisav (ang. Script recognition).

Seveda je pomembno področje razpoznavanja ročne pisave povezano tudi s

takoimenovanimi tabličnimi računalniki. Gre za prenosne računalnike, pri katerih lahko

elektronsko pisalo (glej sliko 1.) nadomesti uporabo računalniške miške in v določenih

primerih tudi tipkovnice. To je velika prednost, saj je pisalo mnogo lažje in manjše od

tipkovnice, vendar pa po drugi strani zahteva mnogo kompleksnejšo vmesniško

programsko opremo. Poleg tega ima pisalo še nekatere druge slabosti, kot npr.: občasna

diskrepanca med fizično pozicijo na prikazovalniku in dejansko lego pisala zaradi

problemov optike, pogostost pojava pomotoma pritisnjenega gumba pisala po eni strani,

po drugi strani pa želeno pritiskanje na gumb ni intuitivno, itn.

S pomočjo tovrstnega pisala je možno tudi »fizično« pisati in risati neposredno na čelno

stran prikazovalnika. Zaradi prednosti, ki jih ima pisalo glede na miško in tipkovnico, bi

si seveda želeli, da slednjih dveh sploh ne bi bilo potrebno uporabljati. Kar se tiče

usmerjanja akcij na prikazovalniku, pisalo že brez problemov nadomesti miško. Kar se pa

tiče tipkovnice, bi se ji lahko v celoti odpovedali, če bi bilo možno preko pisala

procesirati tudi zapisovanje ASCII znakov. Seveda pa je to možno le v primeru, če se

razvije sofisticiran sistem za razpoznavanje ročne pisave, kar je poglaviten namen

raziskovanja v diplomski nalogi.
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a) Poenostavljen prikaz elektronskega pisala tabličnega računalnika

b) Izgled tabličnega računalnika

Slika 1 a) Prikaz elektronskega pisala tabličnega računalnika; b) Izgled tabličnega računalnika
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1.2. Pregled strukture diplomskega dela

Ker se problem razpoznavanja znakov pisave v današnjem času v glavnem rešuje z

uporabo tehnik in metod strojnega učenja, je v 2. poglavju najprej podan kratek pregled

najbolj tipičnih metod s tega področja ter opis principa delovanja strojnega učenja.

V 3. poglavju sledi bolj podroben opis problematike razpoznavanja pisave in značilnih

metod za razpoznavanje, ter pregled opravljenega raziskovalnega dela na področju

razpoznavanja pisave.

V 4. poglavju so nato opisani osnovni principi delovanja predlaganega novega algoritma

za razpoznavanje ročne pisave na tabličnih računalnikih. Gre za samoučeči dvofazni

algoritem, ki si v 1. fazi (faza učenja) pri izgradnji referenčnega modela črk pomaga z

analizo trajektorij napisanih črk. Referenčni model pa je nato v 2. fazi (faza aplikativne

uporabe) osnova za uporabo postopka razpoznavanja črk, ki jih napišemo z elektronskim

pisalom na prikazovalnik tabličnega računalnika.

V 5. poglavju je podan prikaz aplikacije algoritma za razpoznavanje ročne pisave.

6. poglavje obravnava nekaj primerov inicializacije referenčnega modela črk, iz katerih je

bolj nazorno razvidno, kako poteka mehanizem delovanja algoritma v 1. fazi pri izgradnji

referenčnega modela.

V 7. poglavju pa so nato predstavljeni še nekateri primeri aplikativne uporabe postopka

razpoznavanja črk v 2. fazi.

V 8. in 10. poglavju sledijo vsi sklepi in zaključne misli o raziskovalnem delu te diplome,

ter prikaz uporabljene literature, nakar so v 9. poglavju podane še nekatere priloge, ki jih

delo potrebuje pri svoji razlagi.
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2. Strojno učenje

Vse odkar so bili izumljeni računalniki, je bilo aktualno vprašanje, ali se lahko tudi učijo.

Čeprav se danes računalniki ne morejo niti približno tako dobro učiti kot ljudje, pa so bili

vseeno razviti algoritmi, ki so učinkoviti za določene tipe učenja [7].

Učenju živih sistemov pravimo naravno učenje, če pa je učenec stroj – računalnik, pa

takšnemu učenju rečemo avtomatsko ali strojno učenje [7]. Namesto avtomatsko bi bilo

pravzaprav bolj pravilno reči, da je strojno učenje »avtomatizirano«, saj običajno poteka

skupaj z ekspertom [7]. Po široki definiciji strojno učenje vključuje vsak računalniški

program, ki izboljša svojo izvedbo določene naloge na podlagi izkušenj [7].

Strojno učenje je veja raziskav umetne inteligence, ki je v zadnjih dvajsetih letih močno

napredovala, saj je praktično na vseh področjih raziskav umetne inteligence potrebno

vključevati učenje [7]. Je multidisciplinarno področje, ki temelji na rezultatih umetne

inteligence, verjetnosti in statistike, računske teorije kompleksnosti, kontrolne teorije,

informacijske teorije, filozofije, psihologije, nevrobiologije in drugih področij [7].

Napredek razvoja tehnik strojnega učenja se odraža v številnih komercialnih sistemih za

strojno učenje in njihovi uporabi v industriji, medicini, ekonomiji, naravoslovnih in

tehničnih raziskavah, ekologiji, bančništvu, itn. Še posebej se strojno učenje uporablja na

naslednjih področjih [7]:

 za analizo podatkov in odkrivanje zakonitosti v podatkovnih bazah (podatkovno

rudarjenje - data mining),

 za avtomatsko generiranje baz znanja za ekspertne sisteme,

 za učenje planiranja,

 za igranje iger,

 za gradnjo numeričnih in kvantitativnih modelov,

 za razpoznavanje naravnega jezika in prevajanje,

 za klasifikacijo tekstov in rudarjenje na svetovnem spletu,

 za avtomatsko ekstrakcijo znanja pri dinarnični kontroli procesov,
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 za razpoznavanje govora, pisave, slik, itn.

Glavni namen razvoja metod strojnega učenja je povečanje razumevanje naravnega

učenja in inteligence ter omogočanje reševanja problemov, ki zahtevajo specifično znanje

[7]. Dolgoročni cilj raziskav strojnega učenja, ki je zaenkrat nedosegljiv, pa je ustvariti

umetni sistem, ki bi z učenjem dosegel ali celo presegel človekovo inteligenco

[7].

2.1. Opis principa delovanja strojnega učenja

Osnovni princip strojnega učenja je avtomatsko opisovanje (modeliranje) pojavov

iz podatkov. Rezultat učenja iz podatkov so lahko pravila, funkcije, relacije,

sistemi enačb, verjetnostne porazdelitve itn., ki so lahko predstavljene z različnimi

formalizmi: odločitvenimi pravili, odločitvenimi drevesi, regresijskimi drevesi,

Bayesovimi mrežami, nevronskimi mrežami, itn. Naučeni modeli poskušajo

razIagati podatke, iz katerih so bili modeli narejeni, ter se lahko uporabijo za

odločanje pri opazovanju modeliranega procesa v prihodnosti (napovedovanje,

diagnosticiranje, nadzor, preverjanje, simulacije, itn).

Pri opisu delovanja strojnega učenja ločimo glede na naravo problemov dva temeljna

principa [7]:

 Princip najkrajšega opisa, ki pravi, da so najpreprostejše hipoteze, ki razlagajo

podatke, najbolj verjetne.

 Princip večkratne razlage, ki zahteva, da za optimalno napovedovanje

uporabimo vse možne hipoteze in ne le najbolj verjetne.

Učenje je vsaka sprememba sistema, ki mu omogoča, da opravlja isto nalogo bolje.

Rezultat učenja pa je znanje, ki ga sistem uporabi za reševanje novih nalog. Pri tem je

znanje lahko [7]:

 samo množica zapomnjenih podatkov,

 algoritem za reševanje določenih nalog, ali pa

 množica napotkov za bolj učinkovito reševanje nalog.
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Pri obravnavi sistemov za strojno učenje pa običajno algoritme ločujemo na [7]:

 učne algoritme, ki iz množice podatkov in predznanja tvorijo novo znanje (oziroma

samo spremenijo prejšnje znanje), in

 izvajalne algoritme, ki avtomatsko naučeno znanje uporabljajo za reševanje novih

problemov.

Avtomatsko naučenemu znanju pogosto rečemo kar model. Zanj zahtevamo, da čim bolj

ustreza vhodnim podatkom in predznanju. Tako lahko strojno učenje opredelimo tudi kot

opisovanje ali modeliranje podatkov. Pri tem sta vhod v sistem za strojno učenje množica

podatkov ter predznanje, izhod pa je opis (model, hipoteza, teorija), ki te podatke skupaj

s predznanjem opisuje in pojasnjuje (glej sliko 2.).

Učni algoritemPodatki Model(teorija)

Predznanje

Učni algoritemPodatki Model(teorija)

Predznanje

Slika 2 Algoritem za strojno učenje

Predznanje je ponavadi kar prostor možnih modelov, v katerem bo algoritem iskal

tistega, ki čim bolj ustreza vhodnim podatkom, ter kriterij optimalnosti, ki ga bo

sistem med iskanjem poskušal izpolniti. Predznanje lahko vsebuje tudi začetno

hipotezo, ki je približna rešitev problema, ter množico hevristik, ki služijo

za usmerjanje iskanja v bolj obetavne dele prostora rešitev.

Problem strojnega učenja lahko predstavimo tudi kot optimizacijski problem. Pri danem

prostoru možnih rešitev (modelov) in pri danem kriteriju optimalnosti ali kriterijski

funkciji, je treba poiskati tisto rešitev (model), ki zadošča kriteriju optimalnosti oziroma

minimizira vrednost kriterijske funkcije. Pri tem je seveda vrednost kriterijske funkcije
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odvisna od trenutnega modela, predznanja in vhodnih podatkov, ki jih modeliramo. Ker

je prostor možnih rešitev ponavadi zelo velik (mnogokrat neskončen), je iskanje

optimalne rešitve prezahtevno in se moramo zadovoljiti s čim boljšimi suboptimalnimi

rešitvami.

Ločimo naslednje vrste modelov (in s tem tudi zvrsti problemov strojnega učenja) [7]:

 Klasifikacijski problemi, kjer je ciljni model diskretna funkcija.

 Regresijski problemi, kjer je ciljni model zvezna funkcija.

Pri prvi kategoriji problemov naučeno funkcijo uporabljamo za klasifikacijo

(uvrščanje), t.j. ugotavljanje vrednosti funkcije pri danih vrednostih neodvisnih

spremenljivk.

Mnogi odločitveni problemi, diagnostični problemi, problemi vodenja in problemi

napovedovanja se lahko predstavijo kot klasifikacijski problemi. Tipični primeri so [7]:

medicinska diagnostika in prognostika, napovedovanje vremena, diagnostika

industrijskih procesov, klasifikacija izdelkov po kakovosti, vodenje dinamičnih sistemov

itn.

Tudi pri drugi kategoriji problemov uporabljamo avtomatsko zgrajeno funkcijo za

ugotavljanje vrednosti funkcije pri danih vrednostih neodvisnih spremenljivk.

Mnoge probleme napovedovanja in odločitvene probleme lahko opišemo kot regresijske

probleme. Primeri so npr.: napovedovanje časovnih vrst, vodenje dinamičnih

sistemov, ugotavljanje vplivov različnih parametrov na velikost odvisne

spremenljivke, itn.

V nadaljevanju si bomo na kratko pogledali nekaj tipičnih metod, ki se najpogosteje

uporabljajo pri strojnem učenju.
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2.2. Pregled metod strojnega učenja

Ena izmed značilnih delitev metod strojnega učenja je naslednja [7]:

 Nadzorovano učenje (supervised learnig): Algoritem uči stroj s podanimi pari
vhodnih in želenih izhodnih podatkov. Pri tem želene izhodne vrednosti določa
učitelj, oz. človek - nadzornik.

 Nenadzorovano učenje (unsupervised laerning): Algoritem razdeli dane vhodne
podatke po svojih kriterijih v več kategorij, ki imajo svoje značilnosti. Takšen pristop
se imenuje rojenje (clustering). Pri tem število kategorij in njihove značilnosti izlušči
algoritem iz vhodnih podatkov, brez nadzora učitelja.

 Okrepčevalno učenje (reinforcement learning): Algoritem uči z nagrajevanjem in
kaznovanjem. To je taktika za maksimiranje uporabnosti agenta.

Glede na razumljivost pa algoritme strojnega učenja lahko razdelimo tudi na naslednji

način [7]:

 metode »črne škatle« (npr. nevronske mreže in matematične statistike), ter

 metode, orientirane k znanju (npr. induktivno učenje), ki težijo h kreiranju

strukture simboličnega znanja in zadovoljujejo princip razumljivosti.

Pogostokrat pa se uporablja še naslednja razdelitev metod strojnega učenja [7]:

 statistične oz. numerične metode (naivni in delno naivni Bayesov klasifikator,
metoda k - najbližjih sosedov, diskriminantna analiza in linearna regresija),

 simbolično-induktivno učenje (odločitvena drevesa, odločitvena pravila, učenje
konceptov in učenje pravil v predikatnem računu prvega reda oz. induktivno
logično programiranje),

 umetne nevronske mreže (večnivojske usmerjene mreže, Kohonenove, Hopfieldove,
Bayesove itn.).

V nadaljevanju na kratko opišimo princip delovanja naslednjih najbolj tipičnih metod

strojnega učenja [7]:

 Odločitvena drevesa in pravila,

 Bayesov klasifikator,

 Klasifikator z najbližjimi sosedi, ter
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 Umetne nevronske mreže.

Odločitvena drevesa in pravila

Algoritmi za gradnjo odločitvenih dreves in pravil glede na oceno informativnosti

posameznih atributov izbirajo atribute in ustrezne podmnožice njihovih vrednosti za

gradnjo odločitvenega drevesa oziroma pravila. Tako dobljene pogoje najpogosteje

konjunktivno dodajajo k pogojnemu delu pravila. Sklepni (odločitveni) del pravila pa

vsebuje enega ali več razredov, ki jim pripadajo ustrezni učni primeri. Klasifikacija

novega primera pa poteka tako, da se sproži ustrezno pravilo.

Bayesov klasifikator

Naloga Bayesovega klasifikatorja je izračunati pogojne verjetnosti za vsak razred pri

danih vrednostih (vseh) atributov za dani novi primer (problem), ki ga želimo

klasificirati. Bayesov klasifikator, ki eksaktno izračuna pogojne verjetnosti razredov, je

optimalen, saj minimizira pričakovano napako. Ker Bayesovega klasifikatorja, ki bi

eksaktno izračunal pogojne verjetnosti razredov, običajno ne poznamo, pa je potrebno

izračunati tudi približke verjetnosti z vpeljavo določenih predpostavk.

Naivni Bayesov klasifikator predpostavi pogojno neodvisnost atributov pri danem

razredu. To v večini primerov omogoči, da učna množica zadošča za zanesljivo oceno

vseh verjetnosti, potrebnih za izračun končne pogojne verjetnosti vsakega razreda.

Implementacije naivnega Bayesovega klasifikatorja ponavadi predpostavljajo samo

diskretne atribute, zato je v takih primerih potrebno zvezne atribute vnaprej ustrezno

diskretizirati.

Klasifikator z najbližjimi sosedi

Najpreprostejša varianta algoritma najbližjih sosedov (k-NN) kot znanje uporablja kar

množico vseh učnih primerov (učni algoritem si samo zapomni vse primere). Pri

klasifikaciji novega primera se iz učne množice poišče nekaj najbolj podobnih

(najbližjih) primerov. Nov primer klasificiramo v razred, ki mu pripada največ bližnjih

sosedov. Pri tem je potrebno zaradi ustrezne metrike v prostoru atributov normalizirati



15

vrednosti zveznih atributov in definirati razdaljo (metriko) med vrednostmi vsakega

diskretnega atributa.

Umetne nevronske mreže

Algoritmi umetnih nevronskih mrež skušajo oponašati biološke nevronske mreže, tako,

da nevron zreducirajo na preprost element, ki zna seštevati utežene vhodne signale in

rezultat normalizirati s pragovno funkcijo. Takšne preproste umetne nevrone potem lahko

povezujemo v poljubno kompleksne umetne nevronske mreže. Za klasifikacijo se

najpogosteje uporabljajo usmerjene večnivojske umetne nevronske mreže, ki kaskadno

povezujejo več nivojev nevronov (glej sliko 3): vhodni nevroni (ki ustrezajo atributom),

eden ali več nivojev skritih nevronov in izhodni nevroni (ki ustrezajo razredom). Naloga

učnega algoritma pa je nastaviti uteži na povezavah med nevroni (iz katerih vsak nevron

izračunava uteženo vsoto) na takšen način, da bo klasifikacijska napaka čim manjša.

Slika 3 Primer arhitekture usmerjene umetne nevronske mreže

V naslednjem poglavju si bomo pogledali opis problematike razpoznavanja pisave in

pregled nekaterih najbolj tipičnih specializiranih, dosedaj razvitih metod strojnega

učenja, ki bolj ali manj učinkovito rešujejo probleme s področja razpoznavanja pisave.
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3. Razpoznavanje ročne pisave

V splošnem ločimo pri razpoznavanju pisave tri glavne vrste problemov:

 razpoznavanje izoliranih črk in številk,

 razpoznavanje besed,

 razpoznavanje niza besed.

Seveda je razpoznavanje izoliranih črk in številk mnogo lažji problem, kot pa

razpoznavanje besed ali celo niza besed. Za primer izoliranih črk in številk so pretežno že

razviti algoritmi, ki dajejo večinoma uporabne rešitve, medtem ko pri razpoznavanju

besed in niza besed obstaja kar nekaj problemov, ki še niso v celoti rešeni, ali pa so

njihove rešitve zadovoljive le v posameznih primerih [13].

3.1. Problematika razpoznavanje pisave

Postopek razpoznavanja znakov in besed, oziroma niza besed pisave, v splošnem lahko

razdelimo na naslednje glavne faze (glej sliko 4):

 Zajem slike z znaki, besedami, oz. nizom besed pisave,

 Predobdelava in segmentacija slike,

 Iskanje značilk posameznega znaka, ter

 Razvrščanje.

Zajem slike

Predobdelava in
segmentacija

Iskanje značilk
posameznega znaka

Prepoznan niz

Razvrščanje

Zajem slike

Predobdelava in
segmentacija

Iskanje značilk
posameznega znaka

Prepoznan niz

Razvrščanje

Slika 4 Postopek razpoznavanja znakov in besed, oziroma niza besed pisave

Osnovni koraki razpoznavanja na sliki 4 so bolj ali manj skupni vsem metodam

razpoznavanja, ki bi jih lahko razdelili v naslednje velike skupine [1, 10, 12]:
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 Matrično primerjalne metode (angl. pattern matching, matrix matching, template

matching),

 Strukturno razvrščevalne metode (angl. structural classification, topological

analysis),

 Statistične metode oz. metode na osnovi teorije verjetnosti, ter

 Metode na osnovi nevronskih mrež.

O teh metodah bo več govora v poglavju 3.2., v nadaljevanju pa si še nekoliko

podrobneje poglejmo bistvene korake v postopku razpoznavanja pisave iz slike 4, kot so

predobdelava in segmentacija slike, iskanje značilk posameznega znaka, ter razvrščanje.

Predobdelava slike

V želji po doseganju čim boljšega rezultata razpoznavanja, je potrebno slikovni format

nekoliko transformirati pred samim procesom razpoznavanja s postopkom predobdelave

slike (ang. preprocessing).

Pri tem je predobdelava skupek postopkov, katerih namen je povečanje zanesljivosti

razpoznavanja in zmanjšanje časovne zahtevnosti algoritmov razpoznavanja. Postopke

predobdelave v grobem delimo na postopke obnavljanja slike (ang. pattern restoration) in

postopke izboljšanja slike (ang. pattern enhancement). [1].

S postopki obnavljanja slik nadomeščamo izgube ob popačenjih, ki jih je npr. v sliko

vnesel sistem senzorjev. Gre za čiščenje slike (angl. despeckle), pri katerem se izločijo

morebitne motnje, ki so lahko nastale iz najrazličnejših razlogov [1, 12, 13].

Postopke izboljšanja kakovosti slik uporabljamo, kadar želimo izboljšati kakovost

popačenih slik, oz. želimo poudariti določene lastnosti na sliki. Poznamo postopke, ki

izboljšujejo kakovost slik v slikovnem prostoru in s pomočjo pretvorbe v frekvenčnem

prostoru [1].

V predobdelavi je potrebno izvesti tudi izločitev nepotrebnih delov, kot so črte, okvirji,

ozadja in podobno. Izločitev podčrtanih delov besedila denimo pripomore k temu, da se

znaki med seboj ne dotikajo.
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Po potrebi se mora tudi povečati kontrast slike, izvesti njeno glajenje, ali ustrezna

izostritev. Sestavni del predprocesiranja je tudi avtomatična poravnava manjših nagibov,

kar dosežemo z izračunom povprečnih kotov nagiba po vseh vrsticah in po potrebi z

nevtralizacijo teh kotov. V primeru rotirane slike postopek predobdelave izvede tudi

avtomatsko odkrivanje orientacije slike in s tem njeno poravnavo.

Naslednja faza v postopku je analiza oziroma dekompozicija slike. Gre za razčlenitev

vsebine slike na bloke, pri čemer je predvsem pomembna določitev tipa bloka, saj imajo

različni tipi prirejene različne algoritme razpoznavanja. Pri tem ločimo naslednje bloke:

 tekst,

 tabela,

 grafični element,

 črtna koda, itn.

Ta proces bi lahko poimenovali tudi začetna segmentacija slike na nivoju dokumenta.

Kasneje se ti bloki drug za drugim obdelajo v procesu razpoznavanja. Glavni namen

začetne segmentacije je vsekakor izločitev teksta iz grafične podobe, kar je

predpogoj za kasnejšo segmentacijo besed na znake ter njihovo razpoznavanje.

Segmentacija slike

V primeru besed oz. niza besed s segmentacijo razgradimo sliko na slike posameznih

znakov, ki jih potem ločeno razpoznavamo. Razgradnja poteka v več korakih. Pri

razpoznavanju dokumentov je razgradnja slike običajno razdeljena na segmentacijo

dokumenta, segmentacijo besed in segmentacijo znakov. Robustnost segmentacije je

otežena v primeru dotikajočih (ang. touching characters) ali prelomljenih znakov ter

delno prekrivajočih (ang. kerning) znakov (glej primera na sliki 5).
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Slika 5 Primera prelomljenih ali delno prekrivajočih znakov

Metode segmentacije običajno delimo na tri skupine [1, 12, 13]:

 od zgoraj navzdol (angl. top-down)

 od spodaj navzgor (angl. bottom-up), ter

 hibridne metode.

Ob segmentaciji se ponavadi izvajajo tudi procesi normalizacije znakov na standardno

velikost in včasih tudi stanjšanje znakov na debelino enega slikovnega elementa (angl.

thinning algorithm).

Iskanje značilk posameznega znaka

Iskanje značilk in razvrščanje znaka skupaj predstavlja razpoznavanje znaka. Na kvaliteto

razpoznavanja vpliva izbira metode iskanja značilk, kar pa je tesno povezano s

problemom, ki ga obravnavamo, saj se metode razlikujejo od primera do primera. Izbira

metode iskanja značilk pa vpliva tudi na izbiro postopkov predobdelave in segmentacije

slike. Rezultat iskanja značilk je vektor značilk, ki vsebuje dovolj informacije o znaku, da

ga lahko razpoznamo.

Razvrščanje v razrede

Razvrščanje v razrede lahko izvedemo s prileganjem. Vzorec primerjamo z referenčnimi

vzorci posameznih razredov in ga razvrstimo v tisti razred, kamor spada referenčni

vzorec z najmanjšo razdaljo. Pri tem je potrebno opozoriti, da v tem primeru čas

razpoznavanja linearno narašča s številom referenčnih vzorcev.

Drugi možen pristop je klasifikacija z odločitvenimi drevesi. Uporablja se v primerih, ko

imamo opravka z diskretnimi značilkami, ki lahko zavzamejo le malo različnih vrednosti,
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običajno dve ali tri [1]. Dobra stran teh metod je, da čas razvrščanja narašča počasneje s

številom razredov.

V primeru nevronskih mrež je vektor značilk kar vhod v nevronsko mrežo. Njihova dobra

lastnost je, da so se izkazale kot dokaj hitre v postopku razvrščanja, npr. v primerjavi z

metodami, ki bazirajo na najbližjih sosedih. Po drugi strani pa slednje velikokrat odlikuje

precejšnja natančnost razpoznavanja.

Končni rezultat razpoznavanja je oznaka razreda (znak), v katerega je vzorec razvrščen.

V splošnem ni mogoče določiti, katera metoda za razvrščanje je najboljša. Kakovost

posamezne metode namreč ne zavisi le od natančnosti same klasifikacije, pač pa tudi od

številnih drugih dejavnikov, kot npr. števila prostih parametrov razvrščevalnika, velikosti

razpoložljivega seta znakov za učenje, časa, potrebnega učenje, itn [1, 12, 13].

Končna obdelava

Poleg uporabnikovega preverjanja rezultata prepoznavanja, sistemi za razpoznavanje

vsebujejo različne metode avtomatične verifikacije in popravljanja rezultatov.

Tako npr. lahko v primeru razpoznavanja besed obstoj posamezne besede preverimo v

slovarju (angl. spell-checking). Nadalje lahko verifikacija poteka tudi na osnovi

sistema pravil. Slednja definirajo bolj ali manj verjetna zaporedja znakov in ostale

lastnosti jezika, kot je na primer v anglešcini velikost verjetnosti črke “a”, če se znak

pojavi samostojno. Seveda se tovrstne tehnike uporabljajo le v primeru nezanesljivo

razpoznanega znaka.

Zelo uporabno je tudi barvno označevanje nezanesljivo razpoznanih znakov, kjer

lahko z barvo označimo tudi razred verjetnosti napačnega razpoznavanja [12].

Po verifikaciji rezultata je potrebno rezultat še primerno oblikovati glede na strukturo

originala. Zelo priporočljivo pa je tudi dodati še podatek o zanesljivosti razpoznavanja, ki

npr. lahko omogoči uporabniku, da z določenim pragom zanesljivosti filtrira rezultat.
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3.1.1. Problematika, značilnosti in posebnosti sprotnega razpoznavanja

Kot primer takšnega razpoznavanja lahko uvrščamo tudi razpoznavanje ročne pisave s

pomočjo elektronskega pisala na prikazovalniku tabličnega računalnika.

V tem primeru lahko obravnavamo dvodimenzionalne koordinate uspešnih točk pisanja

kot funkcijo časa, oz. si zapomnemo zaporedje potez, ki jih je naredil uporabnik.

Pri tem so bili najbolj uspešni rezultati, dosedaj zabeleženi v obstoječi literaturi, podani v

naslednjem rangu: stopnja natančnosti razpoznavanja 80% pri ročni pisavi in danem

slovarju z 21.000 besedami [13, 15].

Eden ključnih pristopov sprotnega razpoznavanja je pristop, kjer si zapomnemo tudi

pozicije pisala in njegovo hitrost ali pospešek v odvisnosti od časa [13].

Slika 6 prikazuje primer, ko želimo razpoznati besedo »sage« [13].

a)

b)

a)

b)

Slika 6 a) Nesprotno razpoznavanje besede »sage«; b) Sprotno razpoznavanje besede »sage«.

Iz slike 6 je razvidna razlika med nesprotnim razpoznavanjem (a) in sprotnim

razpoznavanjem (b). Seveda je pri nesprotnem razpoznavanju vhod v postopek
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razpoznavanja obravnavan kot slika, pri sprotnem pa sta koordinati x(t) in y(t), ki ju pri

pisanju tvori elektronsko pisalo, obravnavani kot funkcija časa.

Koordinati x(t) in y(t) lahko narišemo tudi ločeno, pri čemer pridemo do slike 7.

Slika 7: Vrednosti koordinat x in y elektronskega pisala kot funkcij časa x(t), y(t), v cm

Če pa narišemo še hitrost v(t) in pospešek a(t) pisala od odvisnosti od časa, pa dobimo

sliko 8.

Slika 8: Vrednosti hitrosti v in pospeška a elektronskega pisala kot funkcij časa v(t), a(t), v cm/s oz.
cm/s2
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Če imamo na razpolago meritve na slikah 7 in 8, prikazane za zgornji primer na sliki 6,

lahko uporabimo določene metode, ki poskušajo zadovoljivo rešiti problem sprotnega

razpoznavanja [13].

Tovrstni problemi so predmet raziskav že precej časa, ki pa so postale res aktualne šele

takrat, ko so se raziskovalni projekti »prelevili« iz akademskih raziskav v bolj ali manj

uporabne uporabniške aplikacije in tehnologije [13]. Še vedno pa velja, da večina

tovrstnih sistemov še ni zmožna procesirati popolne informacije, dostopne iz danih

signalov, pač pa le zaporedje potez uporabnika [13].

V postopku predprocesiranja pride do filtriranja različnih šumov in popačenj, ki nastanejo

zaradi naslednjih razlogov [13]:

 Kvantizacijski šum pri digitalni obdelavi,

 Tresoča se roka uporabnika,

 Nenatančnosti pri indikatoriju premika pisala gor oz. premika dol, itn.

Postopek segmentacije v splošnem deluje na dveh nivojih [13]:

 Prvi nivo izvaja operacije nad celotnimi stavki (zapiski) in se npr. koncentrira na

detekcijo črt, segmentacijo besed, detekcijo ločevalnih netekstovnih znakov; stila

pisav, detekcijo enačb, diagramov, itn.

 Drugi nivo izvaja segmentacijo celotnega vhoda na posamezne znake ali celo

podznakovne enote, kot npr. poteze uporabika, ter predstavlja velik izziv, če posebej

na področju ročne pisave.

Kot se izkaže, je zahtevnost prepoznavanja začetkov in koncev posameznih znakov eden

glavnih problemov pri tovrstnem razpoznavanju, ki ga večina uporabljanih metod, kot

npr. metod nenadzorovanega učenja, ne reši zadovoljivo [13].

Nekatere metode poskušajo rešiti dotični problem s pomočjo modelov generacije ročne

pisave, ki bi z uporabo nelinearnih regresijskih tehnik pokrili celoten nabor parametričnih

opisov sleherne poteze uporabnika [13].
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Pri sprotnem razpoznavanju se pojavljajo še številni drugi problemi, kot npr. [13]:

 Geometrične variacije,

 Alografske variacije (ang. Allographic variations),

 Neuro-biomehanski šum, itn.

Podrobnosti naštetih problemov lahko bralec zasledi v literaturi [13]. Zato v tem delu

pojasnimo le, za kaj gre pri geometričnih variacijah. To so variacije, ki nastanejo npr.

zaradi sprememb v poziciji, velikosti, orientaciji, itn, tekom pisanja teksta oz. stavkov

(zapiskov) uporabnika.

Veliko problemov lahko povzroči pri sprotnem razpoznavanju tudi naknadno urejanje in

popravljanje teksta, zdrsi pisala, izpuščanje črk, itn.

Da bi se premostilo vse naštete probleme, je potrebno kombinirati več različnih metod

razpoznavanja in združevati dobre lastnosti posameznih metod. Potrebno je tudi

združevati znanja iz različnih disciplin znanosti, kot npr. paleografije, biomehanike,

forenzike, nevropsihologije, itn.

3.2. Pregled nekaterih značilnih metod na področju razpoznavanja
pisave

V nadaljevanju si bomo pogledali naslednje značilne metode iz različnih področij, kot

npr. področja strojnega učenja, področja statističnih metod, področja razpoznavanja

vzorcev in podobno, ki se v zadnjem času najpogosteje uporabljajo za razpoznavanje

pisave [10, 13]:

 Primerjalne metode,

 Metode strukturne analize,

 Umetne nevronske mreže, ter

 Skriti Markovski modeli.

Pri vsaki izmed naštetih metod bomo poskušali princip delovanja ponazoriti tudi z

ustreznimi primeri.
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3.2.1. Primerjalne metode

Primerjalne metode spadajo med klasične metode razpoznavanja in jih odlikuje največja

preprostost v primerjavi z ostalimi metodami.

Razpoznavanje poteka tako, da določene lastnosti znaka (značilke) primerjamo z zbirko

vzorčnih prototipov (ang. templates) [1]. Rezultat razpoznavanja, to je razvrstitev v

ustrezni razred in prireditev pomena znaku, je določena z mero podobnosti (ang.

similarity measure) med znakom in vsemi prototipi.

Primerjalne metode so zanesljive pri omejenem naboru znakov (oz. pisav) in uporabne

pri razpoznavanju znakov z vnaprej znanim naborom znakov. Predvsem so uporabne za

razpoznavanje določenega tipa dokumentov, kot npr. procesiranja in razpoznavanja

številk čekov ali podatkov iz položnic, zapisanih s standardnim naborom znakov [12].

Primerjalne metode bi lahko razdelili na naslednje metode [1, 12]:

 Metode ujemanja z modelom (šablono),

 Metode s Fourierovimi deskriptorji,

 Metode z momenti,

 Metode ujemanja področij,

 Metode s projekcijskimi histogrami,

 Metode z robnimi profili, itn.

V nadaljevanju podajmo le kratek opis oz. nekaj primerov principa delovanja nekaterih

izmed zgoraj naštetih metod. Več podrobnosti o teh metodah pa lahko bralec zasledi v

literaturi [1, 12].

Metode ujemanja z modelom (šablono)

Pri teh metodah npr. lahko znake predstavimo s takoimenovanim binarnim zapisom.

Področje vsakega znaka si vedno lahko predstavljamo kot polje črnih in belih

slikovnih elementov (pikslov), ki mu priredimo binarno matriko niček in enic, npr.

“0” za bele slikovne elemente, ter “1” za črne slikovne elemente.
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Tako lahko za vsak znak generiramo takoimenovane šablone, s katerimi potem

primerjamo dejanske znake pri razpoznavanju, ter ugotavljamo stopnjo ujemanja z

izračunom mere podobnosti [1, 12].

Primer šablone za črko “T” je prikazan na sliki 9.

Slika 9: Primer šablone črke “T” v primeru binarne primerjave

Metode ujemanja področij

Značilnost teh metod je, da sliko znaka razdelimo na več področij, nato pa znak

razpoznavamo glede na delež točk, ki na vsakem področju pripadajo znaku (glej sliko 10)

[1, 12] .

Slika 10: Metoda ujemanja področij
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Metode projekcijskih histogramov

Poglavitna značilnost teh metod je, da izračunamo frekvenco števila točk, ki pripadajo

znaku v horizontalni in vertikalni projekciji slike znaka [1, 12]. Tako dobimo

horizontalne in vertikalne histograme, ki jih nato pri razpoznavanju primerjamo z

referenčnimi histogrami. Primer tovrstnega tvorjenja projekcijskih histogramov prikazuje

slika 11.

Slika 11: Primer projekcijskih histogramov za dani niz ročno napisanih številk

Metode z robnimi profili

Pri teh metodah vsakemu znaku opredelimo njegove lastnosti s pomočjo tvorbe krivulj, ki

jih dobimo na osnovi tvorjenja ovojnic znakov v smislu robnih profilov [1, 12]. Primer

takšnega tvorjenja robnih profilov za številko 5 si lahko ogledamo na sliki 12.
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Slika 12: Ilustracija metode robnih profilov

3.2.2. Metode strukturne analize

Pri metodah strukturne analize uporabljamo strukturne opise in odločitvena pravila za

razvrščanje znakov. Strukturni opisi v dvodimenzionalnem prostoru so definirani kot

navpične ali vodoravne črte, diagonalne črte, loki, konci črt, konkavnost, konveksnost in

podobno.

Dobra lastnost teh metod je neodvisnost od tipa pisave, slaba pa težja realizacija, saj

nastopijo bolj ali manj večji problemi zaradi prisotnosti šuma.

Pri teh metodah je bistvenega pomena dobra izbira značilnosti strukture znaka in primerno

ovrednotenje teh značilnosti. V strukturni analizi je namreč intuicija raziskovalca najbolj

zanesljivo orožje pri reševanju problemov razpoznavanja [9, 12].
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V dani literaturi je včasih možno zaslediti tudi razlikovanje med metodami strukturne in

topološke analize. Metode strukturne analize naj bi podajale rezultat na osnovi zbirke

logičnih pravil, ki iščejo najmanjšo razliko med opisom lastnosti znaka in znanimi opisi.

Metode topološke analize pa naj bi združevale strukturno analizo in metode

primerjanja ter pri tem uporabljale hevristične procedure in statistična primerjanja za

razporeditev znakov v najboljši razred [12].

Metode strukturne analize bi lahko razdelili na naslednje metode [1, 9, 12]:

 Metode sledenja robovom,

 Metode sledenja tokovom, analize stanjšanih znakov in kodiranja

 Metode z razčlembo celote,

 Metode z analizo ozadja,

V nadaljevanju podajmo le kratek opis principa delovanja teh metod. Več podrobnosti pa

lahko bralec zasledi v literaturi [1, 12].

Metode sledenja robovom

Pri teh metodah obravnavamo rob kot zaključeno zaporedje točk v dvorazsežnem

prostoru. Razdelimo ga na dele konveksnosti, konkavnosti in na notranje robove. Znak

razpoznamo po relacijah med posameznimi deli robov.

Metode sledenja tokovom, analize stanjšanih znakov in kodiranja

Pri teh metodah znake najprej stanjšamo na debelino enega slikovnega elementa in nato

poiščemo značilne točke (npr. točke na razmejitvah, križiščih, koncih segmentov, itn).

Značilne točke in njihove medsebojne povezave tvorijo graf (kodo), ki ga nato uporabimo

pri razpoznavanju znaka. Pri tem sliko znaka pregledujemo od enega do drugega roba, pri

čemer področje znaka zavzema smer posameznih tokov. Slika 13 prikazuje primer

tvorjenja Freemanove kode.
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Slika 13: Primer verižnega kodiranja (levo) in pravil kodiranja (desno)

Metode z razčlembo celote

Pri teh metodah znak razčlenimo na posamezne segmente, ki jih potem ločeno opišemo.

Slika 14 prikazuje primer razdelitve znaka “A” na posamezne segmente.

Slika 14: Primer razdelitve znaka “A” na posamezne segmente pri metodi z razčlembo celote

Metode z analizo ozadja

Pri teh metodah ozadje znaka razdelimo po določenih kriterijih (npr. ga razdelimo na

konveksno lupino, konkavna področja in notranja področja). Za razpoznavanje znaka so

nato merodajne relacije med posameznimi področji.
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3.2.3. Umetne nevronske mreže

Razvoj sistemov za razpoznavanje znakov je v veliki meri pospešila prav uporaba

tehnologije nevronskih mrež. Le-te namreč omogočajo akumuliranje znanja o strukturi

dokumentov in že prepoznanih tipih pisav. Omogočajo torej primerjavo trenutnega

dokumenta z znanjem, ki je bilo pridobljeno s preteklim razpoznavanjem.

Predvsem so nevronske mreže uporabne pri procesiraju “podobnih” dokumentov, kjer se

ponavlja nabor pisav in segmentacija ter modeliranje dokumenta. Sistemi z metodami

nevronskih mrež dosegajo dosti boljše rezultate pri obdelavi dokumentov, kjer je

kvaliteta podobe znakov slaba.

Ironično pa analize kažejo, da so pri visoki kvaliteti natančnejše in predvsem hitrejše

metode strukturne analize. Metode nevronskih mrež so zlasti prevladujoče v sistemih

razpoznavanja ročnih pisav na obrazcih in podobnih administrativnih dokumentih [12].

Nevronske mreže izkoriščajo izkušnje iz preteklih razpoznavanj. Pri tem je še posebej

pomemben proces njihovega učenja, ki omogoča izdelavo ustreznih klasifikacijskih

procedur. Učenje v sklopu nevronskih mrež pomeni posodabljanje mrežne arhitekture v

smislu odstranitve ali dodajanja povezav in spreminjanja povezovalnih uteži, ki se izvaja

med bližanjem h končni rešitvi.

Gre za neke vrste avtomatično učenje iz primerov, namesto da bi se postavila zbirka

določenih pravil s strani človeških ekspertov. To je ena glavnih prednosti tovrstnega

pristopa pri reševanju problemov razpoznavanja vzorcev. Velja tudi, da se načeloma

uspešnost klasifikacije povečuje s številom znakov, ki gredo skozi proces učenja [5].

Sistemi za razpoznavanje ročnih pisav so ena najuspešnejših implementacij nevronskih

mrež, še posebej tistih, ki uporabljajo algoritem z vzvratnim učenjem. To velja celo za

primere, ko imamo opravka z razpoznavanjem ogromnega števila različnih variacij

ročnih pisav, kar predstavlja nerešljiv problem za marsikateri drug pristop oz. metodo.

Analize kažejo, da se ročna pisava določenega posameznika spreminja z leti, utrujenostjo,

odvisna je celo od tega, ali je tekst napisan zjutraj ali popoldne. Vendar pa se izkaže, da

so nevronske mreže zmožne ustrezno operirati tudi s takšnimi, nedoslednimi in

nenatančno določenimi podatki.
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Za potrebe razpoznavanja znakov je učenje nevronske mreže proces treninga, v katerem

za učne vzorce uporabimo karseda veliko število znakov. S tem si nevronski sistem s

pomočjo učenja “zgradi” interno reprezentacijo slehernega znaka, ki jo kasneje uporabi v

procesu razvrščanja. Ko je proces učenja končan, imamo zgrajen sistem, ki ob primerni

arhitekturi ne razpozna le znake, na katerih je bil treniran, ampak celo tudi prvič videne

znake [5]. Pri tem velja, da nevronska mreža neznanemu vhodnemu znaku pripiše tisti

izhodni znak, ki mu je najbolj podoben.

Pregled nekaterih, dosedaj uporabljenih pristopov pri raspoznavanju pisave s

pomočjo UNM

Na področju razpoznavanja pisave s pomočjo UNM je bilo dosedaj uporabljenih že

veliko različnih pristopov, omenimo le nekatere najbolj značilne:

 Pristop s Hopfieldovo mrežo, ki shranjuje množico učnih objektov kot množico

stabilnih stanj [6],

 Pristop z različnimi časovno zakasnitvenimi dinamičnimi mrežami,

 Pristop s Feedforward mrežo (nerekurentna mreža brez povratnih povezav) in

vzvratnim učenjem (backpropagation) [16, 17],

 Pristop z radialnimi baznimi funkcijami [16, 17],

 Pristop s samoorganizirajočimi se mrežami (Kohonen Selforganizing maps SOM)

[16, 17],

 Kombinirani modeli z nevronskimi mrežami in skritimi Markovskimi modeli, itn.

Osnovni princip delovanja algoritma za razpoznavanje pisave s pomočjo UNM

Princip delovanja nevronskih mrež pri razpoznavanju pisave bi v splošnem lahko

ponazorili s sliko 15. Denimo imamo opravka s primerom razpoznavanja besede »apple«

v skeniranem dokumentu. Seveda je potrebno najprej opraviti posamezne korake

predprocesiranja, kot so predobdelava slike, segmentacija besede na posamezne črke, itn.

Temu sledi binarna predstavitev podslik posameznih črk, pri čemer binarne sekvence kot

vhode pripeljemo v nevronsko mrežo, ki je bila v predhodnem postopku učenja ustrezno

naučena za razpoznavanje posameznih črk. Nevronska mreža posamezne binarne

sekvence ustrezno sprocesira, ter v postopku klasifikacije glede na prej naučeno znanje

na svojem izhodu ustrezno razvrsti in prikaže posamezne znake, ki jih je prepoznala.
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Slika 15: Splošni princip delovanja nevronskih mrež pri razpoznavanju pisave

Ilustrativni zgled delovanja algoritma za razpoznavanje pisave s pomočjo UNM

V nadaljevanju podajmo še kratek ilustrativni zgled, ki prikazuje, kako lahko v praksi

načrtamo preprost nevronski sistem za razpoznavanje pisave.

Gre za feedforward nevronsko mrežo, kjer nastavimo uteži posameznih prenosnih funkcij

nevronov s pomočjo vzvratnega učenja.

Slika 16 prikazuje, na kakšen način lahko tvorimo binarno reprezentacijo posameznih

znakov, konkretno je prikazan znak »A« v obliki dveh različnih tipov pisave. Iz slike 16

je razvidno, da je binarna matrika reda 20 X 20, torej ima 400 elementov.

Na takšen način bomo na vhod nevronske mreže vnašali binarne reprezentacije znakov

tako pri učenju, kot tudi pri kasnejši aplikativni uporabi nevronske mreže za

razpoznavanje znakov.
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Slika 16: Binarna reprezentacija znaka »A« pri dveh različnih tipih pisave

Izbrana nevronska mreža je dvoplastna, kjer so prenosne funkcije nevronov dane v obliki

log-sigmoidnih funkcij. Arhitektura nevronske mreže je prikazana na sliki 17, pri čemer

je bil za učenje uporabljen programski paket Matlab.

Slika 17: Arhitektura izbrane nevronske mreže pri praktičnem zgledu razpoznavanja znakov
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Iz slike 17 je razvidno, da ima skrita plast 52 nevronov, na vhodu pa imamo vektor

velikosti 400 X 1, saj ima binarna reprezentacija znakov 400 elementov (glej sliko 16).

Vhodi so ustrezno pomnoženi z matriko uteži ter pripeljani na vhod prenosnih funkcij

skritih nevronov. Izhodi slednjih so v izhodni plasti prav tako pomnoženi z določeno

matriko uteži, nakar se preko prenosnih funkcij izhodnih nevronov tvori 26 izhodov, pač

za 26 črk angleške abecede.

Tako uteži posameznih utežnih matrik, kot tudi uteži prenosnih funkcij vseh nevronov se

v postopku učenja ustrezno nastavijo, pač glede na nabor znakov, ki smo jih uporabili pri

učenju.

Kot rezultat pri sami aplikativni uporabi nevronske mreže iz slike 17 za razpoznavanje

znakov, pa se na izhodu pojavi vektor velikosti 26 X 1. Pri tem je postavljena 1 v

vektorju glede na zaporedno številko prepoznanega znaka v abecedi, ostali elementi

vektorja pa so enaki 0.

3.2.4. Skriti Markovski modeli

Za pristop s skritimi Markovskimi modeli velja, da je zaradi svoje izredne natančnosti in

drugih prednosti pri razpoznavanju pisave, postal v zadnjih 12 letih eden najbolj

dominantnih pristopov na tem področju [15]. Zato mu bomo pri njegovem opisu posvetili

nekoliko več pozornosti.

1 Uvodna predstavitev

Skriti Markovski modeli (ang. Hidden Markov models HMM) so se najprej z velikim

uspehom pojavili na področju stohastičnega modeliranja pri razpoznavanju govora [14],

zelo uporabni pa so tudi za modeliranje proteinskih DNK sekvenčnih vzorcev. V zadnjem

času pa so bili vpeljani s precejšnjim uspehom tudi na področju razpoznavanja pisave

[14].

Skriti Markovski modeli so še posebej atraktivni za uporabo v kombinaciji s statističnimi

slovničnimi pravili pri sprotnem razpoznavanju pisave, saj je njihovo učenje relativno
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preprosto, poleg tega pa se je možno izogniti tudi marsikaterim problemom segmentacije

[14].

Metode za razpoznavanje pisave s pomočjo HMM modelov so se v svojih začetkih

razvile iz metod za razpoznavanje govora s pomočjo HMM modelov, saj obstaja

precejšnja podobnost med obravnavo govora in pisave. Tako za govor, kot tudi za pisavo,

je namreč značilna struktura iz določenih simbolov (znakov), z dvoumnimi

(nedoločenimi ) mejami in variacijami v pojavljanju.

So se pa kasneje nekatere metode za razpoznavanje pisave izkazale celo kot uspešnejše,

kot pa metode pri razpoznavanju govora, saj je bilo možno že v fazi predprocesiranja

učinkovito izločiti nekatere zelo moteče vplive. To še posebej velja npr. za variacije v

pisavi v odvisnosti od različnih stilov pisanja različnih uporabnikov [14].

Običajno HMM modeli ne modelirajo celotnega vzorca pisave, pač pa se osredotočijo na

analiziranje vzročno-posledičnih povezav med posameznimi segmenti danega vzorca

pisave, saj je slednjim lažje pripisati opisne atribute in karakteristike.

V splošnem metode za razpoznavanje pisave delimo na tri velike skupine [14]:

 Metode, ki obravnavajo cele slovarje besed kot posamezna stanja,

 Metode, ki obravnavajo individualne črke pisave kot posamezna stanja,

 Metode, ki obravnavajo posamezne podznake (ali poteze) v sklopu črk kot posamezna

stanja.

Za prvo skupino metod je značilno, da so bolj uporabne v primeru manj obsežnih

slovarjev, kjer je vsaka beseda obravnavana kot osnovna enota, pri čemer je potrebno za

sleherno besedo zgraditi ločen model. Slabost tovrstnih metod je v ogromni potrati

računalniškega časa za učenje tovrstnih modelov, ter računalniškega spomina za njihovo

shranjevanje.

Tovrstne probleme se da premostiti z uporabo manj kompleksnih modelov črk kot

osnovnih enot (druga skupina metod), kjer z ustreznim združevanjem le-teh lahko

zgradimo tudi modele besed. S takšnim pristopom nabor danih modelov ne narašča z

velikostjo slovarja, preprosto pa je upoštevati tudi spremembe slovničnih pravil, ne da bi

pri tem spreminjali strukturo modelov.
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Tudi pri drugi skupini metod je včasih mogoče zaslediti določene slabosti. Namreč, ker

so si določene črke med seboj zelo podobne, saj so sestavljene iz podobnih ali celo istih

podznakov (vzorcev), pride do prevelike redundance pri primerjavi njihovi modelov v

postopku razpoznavanja. To pa je mogoče premostiti, če vpeljemo tretjo skupino metod.

Poudariti je potrebno tudi, da je postopek predprocesiranja pri razpoznavanju pisave s

HMM modeli velikega pomena, še posebej pri ročni pisavi. Tedaj se namreč izvede

redukcija šuma v pisavi, pa tudi takoimenovana normalizacija. V postopku normalizacije

je še posebej pomembna redukcija geometrične variance v pisavi, ki nastane npr. zaradi

različnih stilov pisave, itn. Pri sprotnem razpoznavanju pisave pa je pomembno tudi

uvesti procedure za odstranitev variacij, ki nastanejo zaradi sprememb v hitrosti pisanja.

Da bi se torej lahko za razpoznavanje pisave uporabil razpoznavni sistem v obliki HMM

modelov, je potrebno pri predprocesiranju dano pisavo pretvoriti v kar najbolj primerno

sekvenco opazovanih simbolov. Kako poteka njeno nadaljnje procesiranje, z namenom iz

nje razpoznati točno določeno zaporedje črk oz. besed, pa si bomo pogledali v

nadaljevanju.

2 Kratek opis in lastnosti skritih Markovskih modelov

Skriti Markovski modeli so stohastični procesi, sestavljeni iz dveh medsebojno

povezanih statističnih mehanizmov [14]. Prvi mehanizem je Markovska veriga s končnim

številom stanj, drugi mehanizem pa set naključnih funkcij, ki pripadajo posameznim

stanjem Markovske verige. V posameznih časovnih trenutkih se proces nahaja v

določenem stanju, pri čemer je opazovana meritev generirana z določeno naključno

funkcijo, ki pripada dotičnemu stanju. V nadaljnjih časovnih trenutkih nato Markovska

veriga menja svoja stanja v skladu s svojo matriko verjetnosti prehodov stanj, pri čemer

opazovalec lahko »vidi« le izhode naključnih funkcij, ki pripadajo tem stanjem. Torej

lahko rečemo, da je Markovska veriga »skriti« mehanizem, saj opazovalec ne more

neposredno opazovati njenih posameznih stanj, pač pa lahko vidi le opazovanja

(meritve). Odtod ime »skriti Markovski modeli«.

Načeloma so lahko izhodi stanj skrite Markovske verige multivariantni naključni procesi,

ki jim pripadajo določene funkcije porazdelitve gostote verjetnosti.
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V primeru razpoznavanja govora ali pisave si lahko posamezna opazovanja

interpretiramo kot nize simbolov, katerih verjetnostna porazdelitev je bila generirana s

pomočjo skritih stanj. Vendar pa obstajajo mehanizmi, kako lahko na osnovi opazovanja

lastnosti zaporedja teh simbolov naredimo določene zaključke tudi o zaporedju skritih

stanj, ter jih tako na nek način »razkrijemo«.

Prav s pomočjo tega razkritja pa tudi razpoznamo, katere črke oz. besede (oz. zaporedje

besed v besedilu), ki so implementirane v skritih stanjih, sestavljajo opazovani niz

simbolov, s čimer je omogočen izredno učinkovit mehanizem natančnega razpoznavanja

bodisi pisave, ali govora.

Kot je znano, za Markovske verige velja takoimenovana Markovska lastnost [14]. Zanjo

je značilno, da pri dani sekvenci časovno odvisnih naključnih spremenljivk
( ), 1,2,...,iX t i n , pogojna verjetnost bodočega dogodka pri dani zgodovini preteklih

dogodkov, to je  
1 21
, ,...

n n

P X X X X
t t t t

, zavisi le od predhodnega dogodka, ne pa tudi

od prejšnje (starejše) zgodovine dogodkov.

Primer Markovske verige, prikazan v obliki diagrama prehajanja stanj končnega

avtomata, je prikazan na sliki 18. Kot je razvidno iz slike 18, imamo opravka z n stanji
verige , 1,2,...,iS i n , razvidne so tudi verjetnosti prehoda med stanji, označene z

, 1,2,..., , 1,2,...,ijt i n j n  .

Denimo Markovska veriga na sliki 18 generira naključno sekvenco določenih simbolov,

katerih nabor je določen z množico  , 1,2,...,iE i m Če njena stanja niso poznana, ne

poznamo mehanizma, ki je ustvaril dotično sekvenco. Rešitev za ta problem je uvedba

skritega Markovskega modela, ki je prikazan na sliki 19 [14, 15].

Kot je razvidno iz primerjave slik 18 in 19, je HMM model razširitev Markovske verige
iz slike 18, pri čemer pa smo dodali tudi opazovane simbole , 1,2,...,iE i m , ki jih

generirajo posamezna stanja Markovske verige, ter takoimenovane emisijske verjetnosti
, 1,2,..., , 1,2,...,ije i n j m  . Slednje govorijo o tem, kolikšna je verjetnost, da je bil

simbol , 1,2,...,jE j m generiran s pomočjo stanja , 1,2,...,iS i n .
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Slika 18: Markovska veriga z n stanji

Slika 19: Skriti Markovski model z n stanji in m »emisijskimi« simboli

Kot je razvidno iz slike 19, vsakemu stanju Si pripada m emisijskih verjetnosti, ki tvorijo
porazdelitev gostote verjetnosti (označimo jo z ib ) za generacijo posameznih m simbolov

iz dotičnega stanja. Z drugimi besedami, gre za emisijsko porazdelitev gostote verjetnosti

ib preko vseh izhodnih simbolov za vsako stanje Si posebej.
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Skriti markovski model iz slike 19 lahko v smislu matematičnega formalizma zapišemo

kot model v obliki zapisa  , , , ,S E A B  , kjer velja [14]:

 

 

 
 

 
1

, 1,2,...,

, 1,2,...,

,

..., ,

i

i

ij

n

i

S S i n
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A t
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Pri tem velja, da je A matrika verjetnosti prehodov stanj in je B set porazdelitev gostot

verjetnosti, ki pripadajo stanjem Si in govorijo o tem, kolikšna je verjetnost, da je bil

določen izhodni simbol Ej povzročen od posameznih stanj Si. Vektor  pa je vektor

začetne porazdelitve verjetnosti posameznih stanj. S je seveda množica stanj, ki

sestavljajo markovsko verigo, E pa množica simbolov, ki jih lahko generira ta markovska

veriga.

Z določitvijo ustreznih izrazov za S, E, A, B in  , se HMM modelu določi tako

struktura, kot tudi parametri. Tako se lahko pri ustrezno postavljenih vrednostih za S, E,

A, B in  , HMM model uporabi kot generator določene opazovane sekvence T

simbolov:

1 2 3... TO o o o o

kjer je vsak simbol ko eden od simbolov iz množice E. Pri tem je bila opazovana

sekvenca O povzročena na osnovi določenega zaporedja prehodov skritih stanj v

Markovski verigi:

1 2 3... TQ q q q q

ki jo je potrebno na nek način razkriti. Seveda pri tem vsako stanje tq pripada naboru

vseh stanj S.

V splošnem je potrebno pri skritih markovskih modelih rešiti tri osnovne probleme, če

želimo, da se jih bo lahko uspešno uporabilo pri razpoznavanju pisave [14]:

 Problem evalvacije P1: Pri dani opazovani sekvenci O in naboru izračunanih HMM

modelov i , kako učinkovito določiti verjetnost  iP O  , torej verjetnost, da je bila

sekvenca O generirana prav z modelom i .
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 Problem dekodiranja P2: Pri dani opazovani sekvenci O in danem HMM modelu

 , kako določiti (razkriti) pripadajočo sekvenco skritih stanj Q, ki bi bila optimalna v

določenem smislu, npr. v tem, da lahko najbolje »pojasni« opazovano sekvenco O.

 Problem učenja P3: Kako nastaviti parametre HMM modela  , , , ,S E A B  pri

določeni izbrani strukturi oz. topologiji modela, da se bo maksimizirala verjetnost

 P O  , torej verjetnost, da je bila opazovana sekvenca O povzročena z modelom

 .

Na kratko pojasnimo, kako pridemo do rešitev zgoraj omenjenih problemov [14]:

 P1: Reševanje tega problema je zelo primerno zlasti tedaj, ko se moramo pri dani

množici konkurenčnih modelov odločiti, kateri izmed njih najbolje opisuje opazovano

sekvenco simbolov. Pri tem je potrebno za učinkovit izračun verjetnosti  iP O 

uporabiti takoimenovano »Forward-Backward« proceduro.

 P2: Za reševanje tega problema je najbolj primerno uporabiti takoimenovan

Viterbijev algoritem, ki temelji na metodah dinamičnega programiranja in pri iskanju

najbolj optimalne sekvence stanj maksimizira verjetnost  ,P Q O  oz.  ,P Q O  .

 P3: Reševanje tega problema je v praksi najbolj zahtevno. Običajno je najbolje

uporabiti takoimenovano Baum-Welchovo iterativno proceduro (takoimenovana EM

metoda, E - »expectation« faza, M- »modification« faza), ki izbere ustrezen model 

na takšen način, da se bo maksimizirala verjetnost  P O  .

Ker zgoraj omenjene procedure vsebujejo izredno komplicirane matematične mehanizme,

jih na tem mestu ne bomo podrobneje razlagali, se pa lahko bralec podrobneje seznani z

njimi v ustrezni literaturi [14].

3 Določitev topologije in strukture skritih markovskih modelov

V praksi velja, da moramo, preden se soočimo z reševanjem zgoraj omenjenih treh

ključnih problemov, čimbolj učinkovito določiti strukturo oz. topologijo HMM modelov.

To pomeni določitev števila stanj, dovoljenih prehodov oz. povezav med njimi, določitev

nabora izhodnih simbolov, ki jih Markovska veriga emisira (oddaja), itn.
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Tovrstne določitve strukture modelov pa lahko predstavljajo silno kompliciran problem,

saj na žalost ne obstaja nobena teoretična procedura, ki bi nam pri tem lahko pomagala.

Sicer bi lahko določene smernice dobili iz narave problema in tipa podatkov, ki jih

obdelujemo. Običajno pa moramo »ročno«, bolj po občutku oz. ad hoc, izbrati več

različnih struktur modelov ter jih ločeno preizkusiti, pri čemer si pomagamo tudi z

intuicijo oz. preteklimi praktičnimi izkušnjami.

V splošnem se pri izgradnji strukture HMM modelov uporabljata naslednja dva tipa

topologij modelov [14] (glej sliko 20):

 Ergodična struktura modela in

 Levo-desna Bakisova struktura modela.

Slika 20: Ilustracija dveh možnih topologij HMM modela na primeru 4 stanj: a) Ergodični model,
b) Levo-desni Bakisov model

Kot je razvidno iz slike 20, je pri ergodičnem modelu mogoče (v vsakem časovnem

koraku) doseči vsako stanje iz kateregakoli drugega stanja. Po drugi strani pa je pri

Bakisovem modelu značilno, da indeks stanja narašča sorazmerno z naraščanjem časa,

kar bi si lahko interpretirali tudi kot napredovanje stanj od leve proti desni sorazmerno s

časovnimi koraki.
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Ko so strukture oz. topologije HMM modelov enkrat določene, je potrebno določiti

(oceniti) še parametre HMM modelov  , , , ,i S E A B  , to je izraze A, B in  , za kar

je najbolj primerna Baum-Welchova iterativna procedura.

4 Ilustracija možne arhitekture sistema za razpoznavanje pisave s pomočjo HMM

modelov

V nadaljevanju si bomo pogledali ilustracijo možne arhitekture sistema za razpoznavanje

pisave s pomočjo HMM modelov [15]. Pri tem se bomo zaradi večje nazornosti razlage

omejili le na primer nesprotnega razpoznavanja ročne pisave.

Seveda želimo zgraditi takšen sistem za razpoznavanje, ki bo sposoben razpoznati ročno

napisane tekste vsaj tako dobro, kot ljudje, če ne celo bolje. Sistem mora ustrezno

razpoznati ročno napisano pisavo in jo pretvoriti v neko elektronsko transkripcijo, npr. v

ASCII formatu. Ideja za to (na primeru angleške ročne pisave) je prikazana na sliki 21.

Slika 21: Koncept ideje razpoznanja ročne pisave in njena pretvorba v ASCII transkripcijo

Slika 22 pa prikazuje možno arhitekturo sistema za nesprotno razpoznavanje ročne pisave

s pomočjo HMM modelov [15]. Kot je razvidno iz slike 22, imamo opravka s tremi

ključnimi procesi:

 Proces modeliranja jezika,
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 Proces učenja skritih Markovskih modelov, ter

 Proces razpoznavanja ročne pisave na osnovi razvitega jezikovnega modela in

naučenih HMM modelov.

Kar se tiče modeliranja jezika, gre za primer razvoja jezikovnega modela, ki vsebuje

sofisticirano slovnično znanje oz. pravila, ter je zgrajen na osnovi le-teh in pa strukture

danega slovarja.

Razpoznavanje Učenje Modeliranje jezika

Normalizacija

Tvorba opazovanih
simbolov

Slika z ročnim tekstom

Normalizirana slika

Sekvenca opazovanih
simbolov

Razpoznavanje

ASCII opis
teksta

Set slik z ročnim tekstom
+

pretvorba v sekvenco
opazovanih simbolov

HMM modeli

Učenje

Naučeni HMM modeli

Slovnična
pravila

Slovar

Zgraditev jezikovnega
modela

Jezikovni model

Razpoznavanje Učenje Modeliranje jezika

Normalizacija

Tvorba opazovanih
simbolov

Slika z ročnim tekstom

Normalizirana slika

Sekvenca opazovanih
simbolov

Razpoznavanje

ASCII opis
teksta

Set slik z ročnim tekstom
+

pretvorba v sekvenco
opazovanih simbolov

HMM modeli

Učenje

Naučeni HMM modeli

Slovnična
pravila

Slovar

Zgraditev jezikovnega
modela

Jezikovni model

Slika 22: Primer možne arhitekture sistema za nesprotno razpoznavanje ročne pisave s pomočjo
HMM modelov

Kar se tiče učenja razpoznalnika pisave, je priporočljivo najprej zbrati dovolj velik,

reprezentativen učni set slik z različnimi pisavami, ki so jih generirali različni pisci. V

splošnem namreč velja, da večji učni set različnih pisav vodi do boljšega učenja

razpoznalnika pisave [15].
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V postopku učenja seveda moramo razpoznalniku pisave na nek način »povedati«, kako

lahko različne črke in/ali besede sploh izgledajo. Se pa v praksi velikokrat izkaže, da je

zbiranje različnih vzorcev pisave lahko sila mukotrpno in potratno opravilo. Možna

rešitev za premostitev tega problema je vpeljava avtomatske generacije baze sintetičnih

vzorcev ročnih pisav. Pri tej rešitvi je naravni set realnih pisav razširjen z njegovimi

lastnimi pertubacijami s pomočjo računalniške simulacije. Takšna rešitev je poceni, hitra

in mnogo manj podvržena motnjam. Vendar pa je njena slabost v tem, da na takšen način

generirani podatki niso tako reprezentativni kot realni vzorci pisav [15].

Primer teksta, napisanega s pomočjo določenega pisca, je za vzorec angleške pisave

prikazan na sliki 23 [15].

Seveda moramo v postopku učenja HMM modele na osnovi danega učnega vzorca ročnih

pisav ustrezno naučiti (glej sliko 22). V ta namen je vsaka slika z ročnim tekstom najprej
pretvorjena v sekvenco 1 2 3... TO o o o o , torej v sekvenco T opazovanj (simbolov).

Nato mora biti za vsako črko zgrajen svoj HMM model z določenim številom stanj, ki

ima npr. podobno topologijo, kot je prikazana na sliki 20 b. Ko so modeli črk zgrajeni, jih

je potrebno ustrezno povezati med seboj, da dobimo modele besed ali nizov besed.

Primer takšne kompozicije je za angleško pisavo prikazan na sliki 24.

V postopku učenja se parametri posameznih HMM modelov nastavljajo toliko časa,

dokler se ne doseže ujemanje ustrezne kompozicije niza besed z vrstico učnega, ročno

napisanega teksta. V ta namen je uporabljena že omenjena Baum-Welchova procedura.

Več podrobnosti o samem postopku učenja kompozicije HMM modelov lahko bralec

zasledi v literaturi [15].

Ko so enkrat HMM modeli, ki predstavljajo kompozicije modelov nizov besed, ustrezno

naučeni, jih seveda lahko uporabimo za razpoznavanje ročne pisave v praksi (glej sliko

22). V ta namen se HMM modeli na nivoju besed zgradijo za vse besede v danem

slovarju, pri čemer ustrezno povežemo modele črk. Nato pride do takoimenovane

prevajalne (compiling) faze, pri kateri se s povezovanjem prej zgrajenih HMM modelov

besed tvori določena struktura razpoznalne mreže (grafa), pri čemer sled le-te ustreza

pravilni transkripciji dane tekstovne vrstice [15].
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Slika 23: Primer teksta, napisanega s pomočjo določenega pisca, za vzorec angleške pisave

Slika 24: Primer sestavljanja HMM modelov za črke v kompozicijo modela niza besed
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Tovrsten pristop temelji na principu tvorjenja takoimenovane mreže slovarja [3]. Pri tem

principu vsak lok predstavlja določeno črko, vsaka sled od začetnega vozlišča do

končnega vozlišča mreže pa ustreza določeni besedi v slovarju. Pri tem se v postopku

razpoznavanja vsak lok posamezne črke nadomesti z ustreznim HMM modelom [3].

Primer poenostavljene mreže slovarja, ki implementira določeno besedo v slovarju, je

prikazan na sliki 25.

Slika 25: Princip t vorjenja mreže slovarja na osnovi HMM modelov

Poudariti tudi velja, da tekom tvorjenja prevajalne faze vozlišča razpoznalne mreže

predstavljajo ustrezna stanja HMM modelov, njeni robovi pa predstavljajo verjetnosti za

prehod stanj. Da bi se prepoznala dana tekstovna vrstica, je potrebno najti tisto možno

sled na nivoju stanj, ki bi bila najbolj optimalna in bi najbolje »pojasnila« opazovano

sekvenco. Običajno se v ta namen uporabi že omenjeni Viterbijev algoritem, ali njegova

izboljšana inačica, Tokenov algoritem [15].

Seveda je izhod razpoznalnika na sliki 22 tista transkripcija na nivoju besed, ki je skladna

z najbolj optimalno sekvenco stanj HMM modelov.

Z opisom skritih Markovskih modelov v poglavju 3.2.4. smo končali nekoliko

podrobnejši pregled nekaterih najbolj značilnih metod na področju razpoznavanja pisave

v poglavju 3. Na osnovi tega pregleda bo bralec gotovo lažje umestil princip delovanja

novega algoritma, ki ga bomo predstavili v naslednjem poglavju, na ustrezno mesto v

svoji predstavi pri osvajanju novih znanj iz področja razpoznavanja ročne pisave.
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4. Principi delovanja novega algoritma za razpoznavanje
ročne pisave

Novi algoritem za razpoznavanje znakov ročne pisave je bil razvit za potrebe uporabe na

tabličnih računalnikih. Skupna lastnost s prej opisanimi algoritmi v poglavju 3 mu je

seveda ta, da gre pravzaprav za dvofazni postopek , ki vsebuje fazo učenja algoritma in

fazo njegove praktične implementacije.

V fazi učenja »zgradimo« takoimenovani referenčni model črk, pri čemer se značilni

atributi posameznih črk generirajo hkrati s postopkom pisanja posameznih črk. To v

praksi pomeni, da bi si vsak uporabnik tabličnega računalnika s pomočjo dotičnega

algoritma najprej zgradil svoj referenčni model črk, ki bi upošteval vse lastnosti njegove

pisave. Potem pa bi algoritem kasneje, v fazi implementacije, pod predpostavko, da pisec

vedno uporablja bolj ali manj enak stil pisanja, ustrezno razpoznaval znake njegove

pisave.

Predlagani algoritem temelji na naslednjem principu delovanja (glej sliko 26). Tekom

tvorjenja referenčnega modela posamezne črke se ustrezno generirajo atributi segmentov

njenih trajektorij (blok A na sliki 26), ter po določenem postopku določijo preseki le-teh

(blok B na sliki 26). Seveda gre pri nekaterih črkah, kot. npr. ročno napisanih velikih

tiskanih črkah brez presekov, ali enopoteznih malih pisanih črkah, tudi za določene

posebnosti, ki se morajo ločeno obravnavati (bloka C in D na sliki 26). Kot rezultat

tvorbe referenčnega modela posamezne črke dobimo posebno tabelo vseh njenih

atributov, ki v celoti okarakterizirajo posamezno črko (blok E na sliki 26),.

Preden nadaljujemo z natančnejšim opisom posameznih faz postopka na sliki 26, ki ga

uporabljamo za tvorbo referenčnih modelov črk, pa pojasnimo še pojem prej omenjenih

presekov segmentov trajektorij črk. Kot je znano, moramo večino črk tvoriti z več

potezami, pri čemer rezultate posameznih potez lahko opazujemo (obravnavamo) v

smislu trajektorij. Seveda se morajo te trajektorije nekje sekati, saj šele presečišča v celoti

okaraktretizajo oz. definirajo pomen vsake črke. Pri tem je pomembno, v kateri poziciji

posamezna presečišča trajektorij črk nastanejo. Npr., pri črki »A« imamo opravka s tremi
presečišči ( 1 2 3, ,x x x ), katerih lega je razvidna na sliki 27.
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Slika 26: Princip delovanja celotnega novega algoritma za razpoznavanje ročne pisave

1x
3x

2x

1x
3x

2x

Slika 27: Ilustracija lege treh presekov črke »A«
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4.1. Postopek delovanja samoučečega algoritma pri začetni inicializaciji
referenčnega modela črk

V tem poglavju si bomo podrobneje pogledali vse posamezne faze postopka na sliki 26,

ki jih potrebujemo za potrebo tvorbe referenčnih modelov črk. Pri tem se bomo v

tehnične detajle spustili toliko, kolikor je potrebno za razumevanje delovanja postopka.

4.1.1. Algoritem za postavitev atributov segmentov trajektorije

Algoritem za postavitev atributov segmentov trajektorij posameznih črk je prvi izmed

algoritmov, ki ga uporabimo v postopku tvorbe referenčnega modela črk (glej blok A na

sliki 26).

Ta algoritem lahko ilustriramo tudi z natančnejšo bločno shemo, ki jo prikazuje slika 28.
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Slika 28: Algoritem za postavitev atributov trajektorij posameznih črk

Na sliki 28 se bomo najprej osredotočili na razlago blokov A, B in C. Ker je za pisanje z

elektronskim pisalom tabličnega računalnika značilno, da detektor stika ne more zvezno
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zaznati prav vseh točk napisanega znaka, je potrebno izvajati tudi določene vmesne

interpolacije med sosednjima zaznanima točkama. To pomeni, da se nabor zaznanih točk

mora razširiti z naborom vmesnih interpoliranih točk, pri čemer je bila za interpolacijo

uporabljena premica. Poleg tega je potrebno skupen nabor vseh točk tudi »ojačati«, kar

pomeni, da se jih iz manj razvidne točkaste oblike pretvori v nov nabor krogov, katerih

središča predstavlja prvotni nabor točk.

Seveda je potrebno zaporedje operacij, ilustriranih z bloki A, B in C, na sliki 28, izvesti

za vse pare zaporednih zaznanih točk trenutne trajektorije z indeksom m, kar je

poudarjeno s povratno zanko na sliki.

Ko se le-ta izvrši (kar se zgodi ob dvigu pisala), je končana generacija začetnih atributov

m.te trajektorije segmentov obravnavane črke.

Nato je potrebno zbrati še njene preostale atribute, to je definicijo lege (gor, dol) glede

na morebitne prejšnje segmente trajektorije z indeksom (1,..., 1m  ) , če je seveda prišlo

do presečišča. Z drugimi besedami, algoritem v tej fazi le preveri, če se pod m-to

trajektorijo že nahaja kakšna prejšnja trajektorija segmentov. Če se, si to ustrezno

zapomne in to informacijo upošteva kasneje v bloku B na sliki 26.

Ko so na takšen način ustrezno shranjeni vsi atributi m-te trajektorije segmentov

obravnavane črke (glej blok E na sliki 28), postopek nadaljuje z obravnavo naslednje

trajektorije, ter se konča, ko obdela vse trajektorije črke.

4.1.2. Algoritem za določanje leg presekov segmentov trajektorij

Algoritem za določanje leg presekov segmentov trajektorij posameznih črk je drugi

izmed algoritmov, ki ga uporabimo v postopku tvorbe referenčnega modela črk (glej blok

B na sliki 26).

Ta algoritem lahko ilustriramo tudi z natančnejšo bločno shemo, ki jo prikazuje slika 29.
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Slika 29: Algoritem za določanje leg presekov trajektorij posameznih črk

Za algoritem na sliki 29 je značilno, da za vsako izmed prej definiranih točk (pravzaprav

»ojačanih« krogov), ki jih je generiral algoritem na sliki 28, preveri, če je pod ali nad njo

kakšna točka prejšnjih trajektorij segmentov, ali pa ni nobene točke.

V skladu s tem preverjanjem nato postavi v primeru, če se nahaja kakšna točka prejšnjih

trajektorij, takoimenovani atribut »medležnosti«. Slednji predstavlja merilo, na kakšen

način definirati lego presečišča, to pomeni, ali ga obravnavati na: začetku, sredini, ali

koncu dane trajektorije.

Tovrsten princip bomo najlaže pojasnili na zgledu. Če se vrnemo k primeru črke »A«

(glej sliko 27), ter dodamo še označbe posameznih trajektorij segmentov, pridemo do
slike 30. Na tej sliki so , 1,2,3ix i  posamezna presečišča, , 1,2,3iT i  pa označbe

posameznih trajektorij. Atribut medležnosti v tem primeru definiramo na naslednji način:

 Trajektorija 1T seka trajektorijo 2T na začetku le-te. Atribut medležnosti je: [1,2,1].

 Trajektorija 1T seka trajektorijo 3T na začetku le-te. Atribut medležnosti je: [1,3,1].

 Trajektorija 2T seka trajektorijo 1T na koncu le-te. Atribut medležnosti je: [2,1,3].
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 Trajektorija 2T seka trajektorijo 3T na koncu le-te. Atribut medležnosti je: [2,3,3].

 Trajektorija 3T seka trajektorijo 1T na sredini le-te. Atribut medležnosti je: [3,1,2].

 Trajektorija 3T seka trajektorijo 2T na sredini le-te. Atribut medležnosti je: [3,2,2].

Pri tem prva dva elementa predstavljata indeks obravnavane trajektorije, tretji element pa

lego medležnosti (1 – seka na začetku, 2 – seka na sredini, 3 – seka na koncu).

Na takšen način se definirajo atributi medležnosti vseh trajektorij, ki definirajo lege

njihovih morebitnih presekov.

Na koncu postopka na sliki 29 se vsi dobljeni rezultati ustrezno shranijo v matriko leg

presekov trajektorij. Slednja pa je nato poglavitni nosilec informacij o referenčnih

modelih posameznih črk, ki se jih kasneje v fazi implementacije ustrezno uporabi pri

razpoznavanju pisave.

1x
3x

2x

1T 2T

3T
1x

3x

2x

1x
3x

2x

1T 2T

3T

Slika 30: Razlaga principa medležnosti na primeru črke »A«

Seveda moramo za potrebe kasnejše določitve matrik leg presekov trajektorij (»matrik

medležnosti«) definirati tudi pripadnost vseh trajektorij posameznim črkam. Znotraj

obravnave posamezne črke se trajektorije lahko sekajo med seboj, nikakor pa se ne

morejo sekati trajektorije sosednjih črk. Na tej osnovi algoritem tudi točno sklepa, kje se

»nahajajo« razmejitve med posameznimi črkami.
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4.1.3. Algoritem za iskanje ročno napisanih velikih tiskanih črk brez
presekov

Algoritem za iskanje ročno napisanih velikih tiskanih črk brez presekov je tretji izmed

algoritmov, ki ga uporabimo v postopku tvorbe referenčnega modela črk (glej blok C na

sliki 26).

Gre za črke »S«, »J«, »C«, »U« in »I«, ki seveda nimajo nobenih presekov oz. jih

tvorimo z eno samo potezo, kar generira eno samo trajektorijo. Algoritem temelji na

določenem postopku, ki najprej prepozna, da gre za eno izmed nabora teh pet črk, ne pa

za kakšno črko iz nabora preostalih črk. Nato pa glede na specifično obliko vsake izmed

petih omenjenih črk generira premico med začetno in končno točko trajektorije črke, ter

določi morebitne leve in/ali desne odmike trajektorije glede na dotično premico.

Tovrstna logika je ponazorjena na slikah 31, 32, 33, 34 in 35 za vsako izmed

obravnavanih enopoteznih črk »S«, »J«, »C«, »U« in »I«.

L

D

" "Če D L K črka je S  

L

D

" "Če D L K črka je S  

Slika 31: Logika prepoznavanja velike tiskane črke »S«

Kot je razvidno iz slike 31, algoritem tvori pri črki »S« vsoto izračunanega levega (L) in

desnega (D) odmika trajektorije glede na premico, ter jo primerja z določeno konstanto K

(na osnovi empiričnih spoznanj smo vzeli najbolj primerno vrednost K = 10). Če je

tovrstna vsota večja od K, algoritem sklepa, da gre za veliko črko »S«.
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Podobna logika velja tudi za črko »J« na sliki 32, kjer algoritem v primeru, da je
2

K
D  ,

sklepa, da gre za črko »J«. Pri tem je bil seveda levi odmik 0L  .
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Če D črka je J



 
D

0

" "
2

L

K
Če D črka je J



 

Slika 32: Logika prepoznavanja velike tiskane črke »J«

Kar se tiče črk »C« in »U« na slikah 33 in 34, algoritem tudi meri razdaljo M premice,

generirane med prvo in zadnjo točko trajekorije, ter jo v logiki prepoznavanja dodatno

primerja z levim odmikom L. Kakšen je točen pogoj za sklepanje, da gre za črko »C« ali

»U«, je razvidno iz slik 33 oz. 34. Pri črki »C« je dodaten pogoj primerjave (M>L), pri

črki »U« pa (M<L). Seveda je v primeru obeh dotičnih črk desni odmik 0D  .
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Slika 33: Logika prepoznavanja velike tiskane črke »C«
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Slika 34: Logika prepoznavanja velike tiskane črke »U«

Kar se tiče črke »I«, je pa situacija še najlažja za razpoznavanje. In sicer, če sta oba

odmika, levi L in desni D, približno enaka 0, algoritem sklepa, da gre za črko I.
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Slika 35: Logika prepoznavanja velike tiskane črke »I«

Ko algoritem pri razpoznavanju preveri morebitno prisotnost črk »S«, »J«, »C«, »U«, ali

»I«, si morebitne dodatne informacije ustrezno zapomne v matriko medležnosti z

vpeljavo še četrtega atributa, ki je kar prepoznana črka.

Primer tvorjenja atributov v matrikah »medležnosti« tako za zgoraj omenjene velike črke

(»S«, »J«, »C«, »U«, ali »I«), kot tudi za vse ostale velike črke si bralec lahko pogleda v

prilogi 9.1.
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4.1.4. Algoritem za iskanje enopoteznih malih pisanih črk

Algoritem za iskanje enopoteznih malih pisanih črk brez presekov je četrti izmed

algoritmov, ki ga uporabimo v postopku tvorbe referenčnega modela črk (glej blok D na

sliki 26).

Ključni princip razpoznavanja algoritma temelji na osnovnem naboru šestih črk. Gre za

črke »i«, »n«, »e«, »c« , »j« in »k«, ki nimajo nobenih presekov oz. jih tvorimo z eno

samo potezo, kar generira eno samo trajektorijo nekoliko bolj komplicirane oblike.

Algoritem temelji na določenem postopku, ki najprej prepozna, da gre za eno izmed

nabora teh šest črk. Nato glede na specifično obliko vsake izmed šestih omenjenih črk
najprej poišče morebitni dve zelo blizu ležeči točki trajektorije (krajišči 1 2,x x določene

daljice 1 2x x ) (glej sliko 36). Sledi še iskanje tretje točke 3x , ki se mora pri tvorjenju

trajektorije pojaviti v sosledju med točkama 1 2,x x , pri čemer mora biti razdalja med

daljico 1 2x x in točko 3x večja od dolžine daljice 1 2x x . Temu kriteriju lahko ustreza več

točk 3x , pri čemer nas zanima le tista »maksimalna« točka 3x , pri kateri je omenjena

razdalja maksimalna.

1x
2x

3x

H


LD


S

1x
2x

3x

H


LD


S

Slika 36: Ilustracija pomena geometrijskih oznak, ki jih potrebuje algoritem pri izvajanju



58

Pri algoritmu se pojavi tudi obravnava razpolovišča daljice 1 2x x , ki ga označimo s točko

S, povezava med to točko in točko 3x pa tvori določen vektor H


(glej sliko 36!). Na ta

vektor se da postaviti družino pravokotnic, na njih pa generirati družino daljic med

naborom levih in desnih točk trajektorije. Pri tem je zlasti zanimiva tista daljica, ki ima

največjo dolžino znotraj družine daljic. Slednjo vektor H


preseka na dva dela, ki ju

lahko označimo z daljicama dolžine L in D.

Poleg tega pa je v algoritmu pomemben tudi kot med daljico 1 2x x in daljico 3S x , ki ga

označimo s črko  , ki tudi igra določeno vlogo pri razpoznavanju črk.

V nadaljevanju si nekoliko pobliže poglejmo delovanje omenjenega algoritma, katerega

osnovna bločna shema je ponazorjena na sliki 37.
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Slika 37: Osnovna bločna shema algoritma za iskanje morebitnih kompliciranih enopoteznih malih
pisanih črk
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Kot je razvidno iz slike 37, je algoritem sestavljen iz dveh glavnih sklopov A in B. Prvi
sklop izvaja iskanje dveh zelo blizu ležečih točk 1 2,x x trajektorije segmentov. Drugi

sklop pa za trenutni točki 1 2,x x poišče »maksimalno« točko 3x , daljici L in D, kot α, ter

ustrezno matriko medležnosti. Postopek na sliki 37 iterativno kliče sklopa A in B toliko
časa, dokler ne obdela vseh segmentov trajektorije napisane črke, pri čemer točka 1x

»inkrementalno narašča preko trajektorije« toliko časa, dokler ne doseže prazne množice

  .

Kako delujeta sklopa A in B, si bomo pobliže pogledali v nadaljevanju. Slika 38

prikazuje notranji mehanizem delovanja sklopa A, slika 39 pa notranji mehanizem

delovanja sklopa B.

3 3 3x x x    

 3 ?x  

DA

NE

1 1 1x x x  

 1 ?x 

Ni razpoznal

 1 3, ?d x x K 

DA

NE

2 3x x 

2 2 2x x x  

 2 ?x 

NE

 1 2, ?d x x K
NE

DA

TvoriDA

1 2x x in S

DA

NE

A

1 2,x x

3 3 3x x x    

 3 ?x  

DA

NE

1 1 1x x x  

 1 ?x 

Ni razpoznal

 1 3, ?d x x K 

DA

NE

2 3x x 

2 2 2x x x  

 2 ?x 

NE

 1 2, ?d x x K
NE

DA

TvoriDA

1 2x x in S

DA

NE

A

1 2,x x

Slika 38: Sklop za izvajanje iskanja dveh zelo blizu ležečih točk 1 2,x x trajektorije segmentov
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3 1x x

3 3 3x x x  

Zapomni si

 3max ,d x S

3 2 ?x x
DA

Poišči L in D

Poišči α

Nastavi
matriko

medležnosti

1 2x x

1 1 1x x x  

B
3 1x x

3 3 3x x x  

Zapomni si

 3max ,d x S

3 2 ?x x
DA

Poišči L in D

Poišči α

Nastavi
matriko

medležnosti

1 2x x

1 1 1x x x  

B

Slika 39: Sklop, ki za trenutni točki 1 2,x x poišče poišče »maksimalno« točko 3x , daljici L in D, kot

α, ter ustrezno matriko medležnosti

Kot je razvidno iz slike 38 (glej tudi sliko 36), algoritem v sklopu A glede na dano točko

1x išče po trajektoriji neko pomožno točko 3x  toliko časa, dokler ni izpolnjen pogoj, da

je razdalja  1 3,d x x  večja od neke predpisane vrednosti konstante K (na osnovi

empiričnih spoznanj smo vzeli najbolj primerno vrednost K = 3). Ko je dotični pogoj

izpolnjen, točki 2x priredimo vrednost točke 3x  . Nato pa točko 2x še spreminjamo

(premikamo po trajektoriji) toliko časa, dokler ni izpolnjen pogoj  1 2,d x x K . Ko to

dosežemo, smo uspeli poiskati takšni točki 1x in 2x , ki ležita na trajektoriji dovolj blizu

skupaj. Nato lahko tvorimo tudi daljico 1 2x x , ter poiščemo njeno razpolovišče v točki S.

Ko algoritem na sliki 37 konča izvajanje sklopa A, prikazanega na sliki 38, preide v

izvajanje sklopa B, prikazanega na sliki 39. Iz slike 39 je razvidno (glej tudi sliko 36), da
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sklop B najprej nastavi točko 3x na vrednost točke 1x , ki smo jo poiskali že v sklopu A

na sliki 38. Sledi premikanje točke 3x po trajektoriji toliko časa, dokler se ne poišče

maksimalna razdalja med to točko in točko S, to je  3max ,d x S . Seveda smo točko S

poiskali že pri izvajanju sklopa A na sliki 38.

Razdalja med točko 3x , ki se nahaja med točkama 1x in 2x (glej sliko 36), ter točko S, je

gotovo večja od razdalje  1 2,d x x . Ko je ustrezna točka 3x poiskana, lahko poiščemo

tudi daljici L in D, ki ležita na tisti pravokotnici glede na daljico 3S x , katere velikost je

največja. Seveda nato lahko na osnovi vseh izračunanih rezultatov izračunamo tudi

vrednost kota α, ki definira smer vektorja H


.

V sklepni fazi algoritem sklopa B na sliki 39 izračuna še ustrezno matriko medležnosti,
nastavi točko 1x na vrednost točke 2x , ter se po premiku točke 1x na vrednost 1 1x x 

vrne v glavni algoritem na sliki 37.

Tako je dana možnost, da se s pomočjo algoritma na sliki 37 poiščejo še morebitni

preostali segmenti napisanih črk.

Algoritem s podsklopi na slikah 37, 38 in 39 ima poleg opisanih principov vgrajene tudi

določene mehanizme (logične pogoje) za razpoznavanje osnovnega nabora enopoteznih

malih pisanih črk »i«, »n«, »e«, »c« , »j« in »k«, katerih logika je ponazorjena na slikah

40, 41, 42, 43, 44 in 45.

1x
2x

3x

L D



    
   

 

1 2,

0 0

45 ,135 " "o o

d x x K H K

in L D

in Črka je i

  

  

 



H


1x
2x

3x

L D



    
   

 

1 2,

0 0

45 ,135 " "o o

d x x K H K

in L D

in Črka je i

  

  

 



H


Slika 40: Logika prepoznavanja male pisane črke »i«
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Kot je razvidno iz slike 40, algoritem pri črki »i« najprej poišče dve zelo blizu ležeči

točki trajektorije (krajišči 1 2,x x daljice 1 2x x ). Nato poišče še točko 3x po zgoraj

opisanem algoritmu na slikah 37, 38 in 39, pri čemer je za identifikacijo črke »i« seveda

pomemben tudi kot  . Da gre res za črko »i«, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, razvidni

iz slike 40, kjer je H


dolžina vektorja H


. L in D sta levi oz. desni odmik glede na

vektor H


, ki pa sta v tem primeru približno enaka 0.

Podobna logika razpoznavanja velja tudi za črke »n«, »k« in »c« na slikah 41, 42 oz. 43,

le da je seveda nabor kotov, ki jih obravnavamo, različen glede na primer črke »i« iz slike

40.
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Slika 41: Logika prepoznavanja male pisane črke »n«
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Slika 42: Logika prepoznavanja male pisane črke »k«
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Slika 43: Logika prepoznavanja male pisane črke »c«

Kar se pa tiče črk »j« in »e«, pa imamo opravka z malce drugačno situacijo (glej sliki 44

in 45). Tu namreč levi oz. desni odmik glede na vektor H


nista zanemarljiva, pač pa ju

moramo pri identifikaciji tudi upoštevati v pogojih. Točneje rečeno, opazovati moramo

njuno vsoto L+D, ter jo primerjati z dano konstanto K = 3. Seveda je nabor kotov, ki jih

opazujemo, pri črki »j« drugačen, kot pa pri črki »e«.
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Slika 44: Logika prepoznavanja male pisane črke »j«
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Slika 45: Logika prepoznavanja male pisane črke »e«

Poleg specifičnih primerov razpoznavanja osnovnega nabora malih pisanih črk (črk »i«,

»n«, »e«, »c« , »j« in »k«), ki smo jih predstavili v tem poglavju, pa je potrebno pojasniti

reševanje tovrstne problematike še za preostale male pisane črke. Njihovo razpoznavanje

temelji na kombinaciji principov, opisanih v tem poglavju za osnovni nabor črk. Npr.,

razpoznavanje črke »u« si lahko predstavljamo kot kombinacijo razpoznavanja dveh

malih pisanih črk »i«, katerega princip je razložen na sliki 40. Pri razpoznavanju črke »a«

pa gre za kombinacijo razpoznavanja črk »c« in »i« (glej sliki 43 in 40). Podobno poteka

kombinirano razpoznavanje tudi za preostale male pisane črke, torej takšno, ki temelji na

kombinaciji razpoznavanj, opisanih na za osnovni nabor črk na slikah 40 do 45.

Slika 46 prikazuje nabor vseh malih pisanih črk, kjer je v levem stolpcu podana

posamezna črka, v desnem pa pripadajoča kombinacija iz črk iz osnovnega nabora malih

pisanih črk (»i«, »n«, »e«, »c« , »j« in »k«), iz katerih je razpoznavanje dotične črke

kombinirano. Pri tem so črke iz osnovnega nabora označene v osenčenih vrsticah, ostale

črke pa v neosenčenih vrsticah. Iz slike 46 je razvidno, da večino črk lahko kombiniramo

s pomočjo dveh črk iz osnovnega nabora črk. Zanimiv pa je primer črke »g«, kjer

moramo uporabiti celo kombinacijo treh črk (»c«, »i« in »j«) iz osnovnega nabora črk.

Na tej točki velja tudi omeniti, da se pri razpoznavanju določenih malih pisanih črk

pojavljajo še določene težave, kar je zaradi zgodnje prototipne narave algoritma tudi

razumljivo. Tako se npr. občasno pojavljajo težave pri razpoznavanju malih pisanih črk

»l«, »r«, »d«, »o«, »t«, »v« in »u«. Algoritem namreč včasih črko »l« zamenja z

»osnovno« črko »e«, črko »r« s »kombinirano« črko »u« (in obratno!), črko »d« zamenja
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s »kombinirano« črko »a«, črko »v« zamenja s črko »i«, črko »o« pa zamenja s črko »a«,

ali pa je celo ne razpozna. Seveda bodo omenjene slabosti v naslednjih fazah razvoja

algoritma ustrezno odpravljene.
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Slika 46: Primeri nekaterih črk, katerih razpoznavanje je kombinirano s pomočjo osnovnega nabora
črk »i«, »n«, »e«, »c« , »j« in »k«

Na koncu velja omeniti še primer razpoznavanja črke »t«, ki je popolnoma specifičen

glede na vse ostale črke. Slednje namreč algoritem sploh ne razpozna kot enopotezne, pač

pa kot dvopotezno, kjer razpoznavanje temelji na identifikaciji presekov.

Podobno kot v prejšnjem poglavju za velike črke, si seveda tudi tukaj algoritem dodatne

informacije o prisotnosti morebitnih enopoteznih malih pisanih črk ustrezno zapomne v

matriko medležnosti referenčnega modela malih pisanih črk.

Primer tvorjenja atributov v matrikah »medležnosti« za vse male pisane črke si bralec

lahko pogleda v prilogi 9.2.
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4.2. Principi delovanja samoučečega algoritma pri aplikativni uporabi in
inicializaciji referenčnega modela črk

V poglavju 4.1. je bil podrobneje opisan princip delovanja algoritma, s pomočjo katerega

zgradimo referenčni model vseh črk, tako malih pisanih kot ročno napisanih velikih

tiskanih črk. Ko je referenčni model enkrat zgrajen, ga seveda lahko uporabimo v okviru

aplikacije razpoznavanja črk na tabličnem računalniku.

Slika 47 prikazuje princip delovanja samoučečega algoritma pri aplikativni uporabi, na

osnovi prej inicializiranega referenčnega modela črk.

Samoučeči
algoritem

Vnos vseh
črk (inicializacija)

Referenčni model
za vseh 25 črk

Aplikativna
uporaba

algoritma

Vnesi črko

Rezultat

A

Samoučeči
algoritem

Vnos vseh
črk (inicializacija)

Referenčni model
za vseh 25 črk

Aplikativna
uporaba

algoritma

Vnesi črko

Rezultat

A

Slika 47: Princip delovanja samoučečega algoritma pri aplikativni uporabi, na osnovi prej
inicializiranega referenčnega modela črk

Kot je razvidno iz slike 47, smo v 1. fazi postopka razpoznavanja (fazi učenja) ustrezno

naučili referenčni model, na kakšni osnovi mora razpoznati posamezne črke. Pri tem so

se značilni atributi posameznih črk generirali hkrati s postopkom pisanja posameznih

črk. Torej je uporabnik tabličnega računalnika s pomočjo dotičnega algoritma najprej
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zgradil svoj referenčni model črk, ki je upošteval vse lastnosti njegove pisave. Seveda je

moral uporabnik vnesti vsako črko posebej, tako iz nabora malih, kot tudi velikih črk.

Ker algoritem pri tvorbi referenčnega modela, ko se pišejo posamezne črke, že sproti

generira atribute za prepoznavo le-teh, ter se s tem sproti uči, kakšna je posamezna črka,

bi lahko tudi rekli, da gre pravzaprav za samoučeči algoritem.

Pri aplikativni uporabi algoritma, to je v fazi razpoznavanja, je seveda algoritem zmožen

razpoznati posamezne črke. To pomeni, da, ko uporabnik vnese določeno črko (npr. A,

glej sliko 47), algoritem njene atribute primerja s celotnim naborom referenčnih modelov

vseh črk, ter izbere najustreznejšega. To je tistega, pri katerem je referenčna matrika

»medležnosti« najbolj podobna matriki, ki se zgenerira na osnovi dejanskih atributov

vpisane črke.

Z opisom principa delovanja samoučečega algoritma pri aplikativni uporabi, na osnovi

prej inicializiranega referenčnega modela črk, smo končali z razlago principov delovanja

novega algoritma za razpoznavanje pisave v poglavju 4.

V naslednjih dveh poglavjih pa si bomo pogledali še primere praktičnih rezultatov

inicializacije referenčnega modela črk, ter aplikativne uporabe algoritma na osnovi prej

zgrajenega referenčnega modela črk.
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5. Prikaz aplikacije algoritma za razpoznavanje ročne pisave

V poglavju 5 je predstavljen izgled grafičnega vmesnika, ki je bil razvit za potrebe

aplikacije algoritma za razpoznavanje ročne pisave. Tovrsten vmesnik uporabniku olajša

delo pri uporabi algoritma razpoznalnika v praksi.

Uporabniški vmesnik je bil tako kot mehanizem samega razpoznalnika ročne pisave

razvit v programskem jeziku Java 6.0, pri čemer je bil kot urejevalnik programske kode

uporabljen programski paket »Eclipse«.

Ko se požene aplikacija za razpoznavanje ročne pisave, se pojavi vnosno okno z ustrezno

površino, kamor mora uporabnik vnesti svojo pisavo. Poleg glavnega vnosnega okna se

pojavijo tudi določena pomožna okna, ki uporabniku dodatno olajšajo delo pri sami

interpretaciji rezultatov razpoznavanja pisave.

Slika 48 ilustrira izgled grafičnega vmesnika za primer razpoznavanja črke »J«. Kot je

razvidno iz slike 48, je bila vnešena ročno napisana črka »J« v glavno okno vmesnika, pri

čemer se njen izgled ustrezno poveča (glej okno desno zgoraj), nakar se za dotično črko

določi in prikaže tudi matrika medležnosti (glej okno desno spodaj). V oknu levo spodaj

na sliki 48 pa so prikazane matrike medležnosti referenčnih modelov vseh črk.

Pri tvorbi niza črk oz. besed pa uporabnik najprej vnese v vnosno okno cel niz, pri čemer

si rapoznalnik sproti shranjuje vse relevantne informacije o vnešenih črkah, nakar izvede

še njihovo nadaljnje procesiranje in rezultate razpoznavanja ustrezno prikaže uporabniku

na okno za prikaz rezultatov (okno desno spodaj).
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Slika 48: Izgled grafičnega vmesnika pri uporabi algoritma za razpoznavanje ročne pisave na
tabličnem računalniku
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6. Primer inicializacije referenčnega modela črk

V tem poglavju si bomo pogledali nekaj primerov praktičnih rezultatov inicializacije

referenčnega modela črk, ter tvorbe ustreznih matrik »medležnosti«, ki so nosilci

informacij za atribute posameznih črk.

Za potrebe izgradnje referenčnega modela črk smo v diplomski nalogi vnesli nabora

velikih in malih črk, kot ju prikazujeta sliki 49 in 50.

Slika 49: Nabor velikih črk, ki smo ga uporabili za potrebe izgradnje referenčnega modela črk
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Slika 50: Nabor malih pisanih črk, ki smo ga uporabili za potrebe izgradnje referenčnega modela črk

Kot je bilo opisano v poglavju 4.2., algoritem pri tvorbi referenčnega modela, ko se

pišejo posamezne črke, že sproti generira atribute (spravljene v matrikah »medležnosti«)

za prepoznavo le-teh.

Primer tvorjenja atributov v matrikah »medležnosti« za črke »A«, »E« in »F« je prikazan

na sliki 51.

A= [[1,2,3,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[2,3,2,0]
[3,1,1,0]
[3,2,3,0]]

E= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[1,4,3,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]
[4,1,1,0]]

F= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]]

Atributi črke “A”

Atributi črke “E”

Atributi črke “F”

A= [[1,2,3,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[2,3,2,0]
[3,1,1,0]
[3,2,3,0]]

E= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[1,4,3,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]
[4,1,1,0]]

F= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]]

Atributi črke “A”

Atributi črke “E”

Atributi črke “F”

Slika 51: Primer tvorjenja atributov v matrikah »medležnosti« za črke »A«, »E« in »F«
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S pomočjo matrik na sliki 51 se algoritem nauči, kateri atributi reflektirajo lastnosti

posameznih črk, konkretno črk »A«, »E« in »F«. To je njegova interna interpretacija, da

je zmožen kasneje pri aplikativni uporabi prepoznati, da gre točno za te črke.

Kar se tiče posameznih atributov oz. številk v matrikah na sliki 51, je bil njihov pomen že

natančneje razložen v poglavju 4.1.2.

Primer tvorjenja atributov v matrikah »medležnosti« za ostale velike črke si bralec lahko

pogleda v prilogi 9.1. Prav tako si lahko pogleda tudi primere tvorjenja atributov v

matrikah »medležnosti« za vse male črke, kar je nazorno prikazano v prilogi 9.2.
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7. Primeri aplikativne uporabe samoučečega algoritma na
osnovi referenčnega modela črk

V tem poglavju si bomo pogledali še nekaj primerov praktičnih rezultatov aplikativne

uporabe algoritma na osnovi prej zgrajenega referenčnega modela črk (glej poglavje 6).

Najprej si bomo pogledali primer razpoznavanja posameznih črk, nato pa še dva primera

razpoznavanja niza besed, pri čemer bo prvi primer niza vseboval ročno napisane velike

tiskane črke, drugi primer pa ročno napisane male pisane črke.

7.1. Primer razpoznavanja posameznih črk

Najprej bomo pravilnost delovanja algoritma pri praktičnem razpoznavanju ročne pisave

na tabličnih računalnikih preverili na primerih velikih črk »A«, »B« in »C«, ter malih

pisanih črk »a«, »b« in »c«.

Slika 52 prikazuje rezultate razpoznavanja za omenjene črke. Na levi strani slike 52 so

prikazani vzorci omenjenih črk, ki jih je napisal uporabnik, na desni strani pa rezultati

razpoznavanja algoritma.

Kot je razvidno iz slike 52, je uspel algoritem pravilno razpoznati vse črke, pri čemer so

se matrike, zgenerirane na osnovi dejanskih atributov vpisanih črk, ustrezno primerjale z

referenčnimi matrikami »medležnosti«, pripadajočimi referenčnemu modelu črk.

Tudi preizkus pravilnosti delovanja algoritma za vse preostale črke je pokazal, da razviti

algoritem z dokajšnjo natančnostjo prepoznava napisane črke.
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Slika 52: Rezultati razpoznavanja za primer velikih črk »A«, »B« in »C«, ter malih črk »a«, »b« in
»c«

Seveda pa so v algoritmu prisotne tudi določene slabosti ali pomanjkljivosti, kot npr.:

 Če pisava uporabnika iz kakršnihkoli razlogov znatno odstopa od tiste, ki jo je

uporabljal pri tvorbi referenčnega modela črk, se lahko zgodi, da algoritem ne bo več

tako natančno razpoznaval pisave;

 Težave se lahko pojavijo tudi, če se trajektorije, ki tvorijo obliko črk, ustrezno ne

prekrivajo oz. dotikajo med seboj (to bo ponazorjeno kasneje v primeru v poglavju

7.2.);

 Občasna diskrepanca med fizično pozicijo na prikazovalniku in dejansko lego pisala

zaradi problemov optike lahko povzroči težave pri razpoznavanju;

 Algoritem še ni razvit v tej meri, da bi razpoznaval tudi male tiskane črke, številke,

grške črke, in podobno
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 V določenih primerih je potrebno tvoriti pisavo oz. vrstni red trajektorij na prav

poseben, vnaprej določen način, sicer lahko pride do težav pri razpoznavanju. Na

primer, če črke »M« ne tvorimo s predpisanim vrstnim redom štirih trajektorij, je

algoritem ne bo razpoznal.

Pojav opisanih slabosti in pomanjkljivosti je razumljiv, saj je algoritem šele v začetni,

prototipni fazi razvoja. V nadaljnjih fazah razvoja se bodo omenjene slabosti in

pomanjkljivosti seveda poskušale čimprej odpraviti, prav tako pa se predvidevajo tudi še

nekatere druge izboljšave v delovanju algoritma.

V nadaljevanju pa si poglejmo še dva primera razpoznavanja niza besed, in sicer: primer

niza z ročno napisanimi velikimi tiskanimi črkami, ter primer niza z ročno napisanimi

malimi pisanimi črkami.

7.2. Primer razpoznavanja niza besed z ročno napisanimi velikimi
tiskanimi črkami

Slika 53 prikazuje rezultate razpoznavanja niza besed »DANES JE LEPO VREME«.

Kot je razvidno iz slike 53, je algoritem uspel pravilno razpoznati devet črk (te niso

podčrtane), po drugi strani pa je imel težave z razpoznavanjem sedmih črk. Slednje so na

sliki 53 ustrezno podčrtane. Morda bi se zdelo komu razmerje razpoznanih in

nerazpoznanih besed nekoliko neugodno, vendar smo pri pisanju nameroma vnesli

določene nedoslednosti, da lahko čim jasneje razvidimo skrajne meje kvalitete

razpoznalnika. Tovrstne nedoslednosti so na sliki 53 označene z osenčenimi

oštevilčenimi krogci. Pri vseh nedoslednostih gre za problem neustreznega prekrivanja

oz. dotikanja med posameznimi segmenti trajektorij črk, kar je razvidno iz pazljivega

opazovanja vsebine znotraj osenčenih krogcev.
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Slika 53: Primer razpoznavanja niza besed z ročno napisanimi velikimi tiskanimi črkami

Kar se tiče sedmih napačno razpoznanih oz. nerazpoznanih črk, je razpoznalnik storil

naslednje napačno razpoznavanje (glej sliko 53):

 Črka E (krogec 1)  Razpozna kot F,

 Črka E (krogec 2)  Razpozna kot F,

 Črka P (krogec 3)  Ne razpozna,

 Črka V (krogec 4)  Razpozna kot I in I,

 Črka R (krogec 5)  Razpozna kot P in I,

 Črka M (krogec 6)  Ne razpozna, ter

 Črka E (krogec 7)  Razpozna kot F.

V nadaljevanju pa si poglejmo še primer istega niza besed, vendar tokrat tvorjenega z

malimi pisanimi črkami.

7.3. Primer niza z ročno napisanimi malimi pisanimi črkami

Kot je razvidno iz slike 54 za primer niza besed »danes je lepo vreme« (male pisane

črke!), je algoritem uspel pravilno razpoznati dvanajst črk (te niso podčrtane), po drugi

strani pa je imel težave z razpoznavanjem štirih črk. Slednje so na sliki 54 zopet ustrezno

podčrtane in označene z osenčenimi oštevilčenimi krogci. Tokrat za razliko od prejšnjega

primera ne gre za neustrezno prekrivanje oz. dotikanje med posameznimi segmenti

trajektorij črk, pač pa za drug problem, ki smo ga omenili že v poglavju 4.1.4.



77

In sicer, da se pri razpoznavanju malih pisanih črk občasno pojavljajo določene težave,

ko algoritem včasih nekatere črke zamenja z drugimi črkami. Npr., na primeru na sliki 54

je algoritem črko »l« (glej osenčen krogec 1) napačno razpoznal kot črko »e«, črko »v«

(glej osenčen krogec 3) je napačno razpoznal kot črko »i«, črko »r« (glej osenčen krogec

4) pa je napačno razpoznal kot črko »u«.

Poleg naštetih napačnih razpoznavanj pa je imel algoritem tudi težave z razpoznavanjem

črke »p« (glej osenčen krogec 2). V tem primeru je namreč pisava uporabnika (pri

pisanju črke »p«) nekoliko odstopala od tiste, ki jo je za isto črko uporabljal pri tvorbi

referenčnega modela za črko »p«, zato je prišlo do napake pri razpoznavanju.

1

2 3 4

1

2 3 4

Slika 54: Primer razpoznavanja niza z ročno napisanimi malimi pisanimi črkami

Kar se tiče štirih napačno razpoznanih oz. nerazpoznanih črk, je razpoznalnik storil

naslednje napačno razpoznavanje (glej sliko 54):

 Črka l (krogec 1)  Razpozna kot e,

 Črka p (krogec 2)  Ne razpozna,

 Črka v (krogec 3)  Razpozna kot i, ter

 Črka r (krogec 4)  Razpozna kot u.

Poudarimo še, da v splošnem algoritem dosega najboljšo kvaliteto razpoznavanja, poleg

osnovnega nabora črk (»c«, »e«, »i«, »j«, »k« in »n«), seveda, pri naslednjih črkah: »a«,

»b«, »f«, »g«, »h«, ter »m«. Pri teh črkah algoritem razpoznavanja dosega precejšnjo

zanesljivost, pri ostalih pa ima še večje ali manjše težave pri razpoznavanju.
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Kljub naštetim nepravilnostim, ki so bile razvidne v poglavju 7, vseeno ocenjujemo, da je

algoritem v tej fazi razvoja, v kateri se trenutno nahaja, zmožen že dokaj učinkovito

opravljati naloge na področju razpoznavanja ročne pisave na tabličnih računalnikih.
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8. Sklep

V diplomskem delu smo obravnavali problematiko avtomatskega razpoznavanja ročne

pisave na tabličnih računalnikih. V ta namen smo tudi razvili prototip novega sistema za

sprotno razpoznavanje pisave, ki je primeren za razpoznavanje ročno napisanih velikih

tiskanih in malih pisanih črk.

V začetnih poglavjih diplome je najprej opravljen temeljit pregled dosedaj opravljenega

dela in razvitih metod in postopkov na področju razpoznavanja pisave. Gre za področje

strojnega učenja, ki se uvršča med problematiko avtomatskega razpoznavanja znakov v

ožjem smislu, oziroma med problematiko avtomatskega razpoznavanja vzorcev v širšem

smislu.

V ta namen so predstavljene tako primerjalne metode in metode strukturne analize, kot

tudi uporaba umetnih nevronskih mrež in skritih Markovskih modelov (HMM modelov)

za potrebe razpoznavanja pisave. Princip delovanja teh metod je na kratko predstavljen, v

nekaterih primerih, kot npr. pri nevronskih mrežah ali HMM modelih, pa tudi bolj

temeljito razložen.

V nadaljevanju diplome je nato predstavljen nov algoritem za sprotno razpoznavanje

ročne pisave na tabličnih računalnikih. Opravka imamo z dvofaznim postopkom, ki

vsebuje fazo učenja algoritma in fazo njegove praktične implementacije.

V fazi učenja se najprej »zgradi« referenčni model črk, kjer se značilni atributi

posameznih črk generirajo hkrati s postopkom pisanja posameznih črk uporabnika

tabličnega računalnika. Algoritem temelji na več podsklopih, kot npr.: algoritmu za

postavitev atributov segmentov trajektorije, algoritmu za določanje leg presekov

segmentov trajektorij, algoritmu za iskanje morebitnih velikih črk brez presekov, itn.

Ko je referenčni model v 1. fazi postopka zgrajen, ga lahko v 2. fazi (fazi

implementacije) uporabimo za razpoznavanje črk na tabličnem računalniku. V ta namen

algoritem atribute vnesene črke primerja s celotnim naborom referenčnih modelov vseh

črk, ter izbere najustreznejši referenčni model. Pri tem omenjena primerjava temelji na

primerjanju referenčnih matrik »medležnosti« črk z matriko, ki se zgenerira na osnovi

dejanskih atributov vpisane črke.
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Kot pokažejo primeri preizkušenega prototipa, je razviti algoritem zmožen s precejšnjo

natančnostjo prepoznavati napisane črke, seveda ima pa tudi še določene slabosti in

pomanjkljivosti, saj se nahaja šele v začetni, prototipni fazi razvoja.

Tako ima algoritem težave pri razpoznavanju pisave v naslednjih primerih: če se menja

stil pisave uporabnika; če se trajektorije, ki tvorijo obliko črk, ustrezno ne prekrivajo

med seboj; če se pojavi diskrepanca med fizično pozicijo na prikazovalniku in dejansko

lego pisala; če se vrstni red trajektorij črk pisave ne tvori na predpisan, vnaprej določen

način. Algoritem tudi še ni razvit v tej meri, da bi lahko razpoznaval male tiskane črke,

številke, grške črke, itn. Določene težave pa se pojavijo tudi pri razpoznavanju nekaterih

malih pisanih črk, ki jih algoritem občasno zamenja z drugimi črkami.

V bodočem delu se bodo vse omenjene slabosti in pomanjkljivosti poskušale odpraviti,

prav tako pa se bodo uvedle tudi še nekatere druge izboljšave v delovanju algoritma, kot

npr. ustrezna predobdelava napisanih vzorcev pisave, filtriranje različnih motenj na

prikazovalniku tabličnega računalnika, in podobno.
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9. Priloge

Da se po nepotrebnem ne obremenjuje preglednosti podajanja snovi v glavnem ogrodju

diplomskega dela, smo nekatera poglavja raje vključili v priloge.

Konkretno smo podali naslednji prilogi:

 Strukturo referenčnega modela za ročno napisane velike tiskane črke, ter

 Strukturo referenčnega modela za ročno napisane male pisane črke.

9.1. Referenčni model za ročno napisane velike tiskane črke

V prilogi 9.1. je podana struktura matrik »medležnosti« referenčnega modela za

posamezne ročno napisane velike tiskane črke, v katerih so spravljeni vsi relevantni

atributi, potrebni pri kasnejši uporabi algoritma za razpoznavanje tovrstnih črk.

Pomen posameznih atributov v teh matrikah je bil podrobneje razložen v predhodnih

poglavjih diplome (glej poglavji 4 in 5!).

A= [[1,2,3,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[2,3,2,0]
[3,1,1,0]
[3,2,3,0]]

B= [[1,-1,-1,I]
[1,2,1,0]
[1,2,2,0]
[1,2,3,0]
[2,-1,-1,J]
[2,1,1,0]
[2,1,2,0]
[2,1,3,0]
[2,2,2,0]]

C= [[-1,-1,-1,C]]

D= [[1,-1,-1,I]
[1,2,1,0]
[1,2,3,0]
[2,-1,-1,J]
[2,1,1,0]
[2,1,3,0]]
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E= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[1,4,3,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]
[4,1,1,0]]

F= [[1,2,1,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[3,1,1,0]]

G= [[1,-1,-1,U]
[1,2,3,0]
[2,-1,-1,I]
[2,1,3,0]]

H= [[1,3,2,0]
[2,3,2,0]
[3,1,1,0]
[3,2,3,0]]

I= [[-1,-1,-1,I]]

J= [[-1,-1,-1,J]]

K= [[1,2,2,0]
[1,3,2,0]
[2,1,3,0]
[3,1,1,0]]

L= [[1,-1,-1,I]
[1,2,3,0]
[2,-1,-1,I]
[2,1,1,0]]

M= [[1,2,1,0]
[2,1,1,0]
[2,3,3,0]
[3,2,1,0]
[3,4,3,0]
[4,3,1,0]]

N= [[1,2,1,0]
[2,1,1,0]
[2,3,3,0]
[3,2,1,0]]

O= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,j]]

P= [[1,-1,-1,I]
[1,2,1,0]
[1,2,2,0]
[2,-1,-1,J]
[2,1,1,0]



83

[2,1,3,0]]

R= [[1,2,1,0]
[1,2,2,0]
[1,3,2,0]
[2,1,1,0]
[2,1,3,0]
[3,1,1,0]]

S= [[-1,-1,-1,S]]

T= [[1,-1,-1,I]
[1,2,1,0]
[2,-1,-1,I]
[2,1,2,0]]

U= [[-1,-1,-1,U]]

V= [[1,-1,-1,I]
[1,2,3,0]
[2,-1,-1,I]
[2,1,1,0]]

Z= [[1,2,3,0]
[2,1,1,0]
[2,3,3,0]
[3,2,1,0]]

9.2. Referenčni model za ročno napisane male pisane črke

V prilogi 9.2. je podana struktura matrik »medležnosti« referenčnega modela za

posamezne ročno napisane male pisane črke, v katerih so spravljeni vsi relevantni

atributi, potrebni pri kasnejši uporabi algoritma za razpoznavanje tovrstnih črk.

Pomen posameznih atributov v teh matrikah je bil podrobneje razložen v predhodnih

poglavjih diplome (glej poglavji 4 in 5!).

a= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,ci]]

b= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,ei]]

c= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,c]]

d= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,cl]]
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e= [[-1,-1,-1,J]
[-1,-1,-1,e]]

f= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,ej]]

g= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,cij]]

h= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,en]]

i= [[-1,-1,-1,J]
[-1,-1,-1,i]]

j= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,ij]]

k= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,enk]]

l= [[-1,-1,-1,J]
[-1,-1,-1,e]]

m= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,nn]]

n= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,n]]

o= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,ci]]

p= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,in]]

r= [[-1,-1,-1,J]
[-1,-1,-1,ii]]

s= [[-1,-1,-1,C]
[-1,-1,-1,ck]]

t= [[1,-1,-1,S]
[1,1,2,0]
[1,2,1,0]
[1,2,2,0]
[2,-1,-1,I]
[2,1,1,0]
[2,1,3,0]]

u= [[-1,-1,-1,J]
[-1,-1,-1,ii]]

v= [[-1,-1,-1,S]
[-1,-1,-1,i]]

z= [[-1,-1,-1,S]
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[-1,-1,-1,ck]]
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